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 שער יט רשי א ששרערשרשרשרשלשי= .השרשירשרש"שרשרשרשרעיצ .ש"שש"שרשלשרששיצ שרשרעשרשר-,ר./יה אז

 ,המדקה א טדאטשנא

 .גְניִלְהיִרְפ
 ןּוא טלָעטַײרָעג גָעוו ןַײמ טָאה טּולּב ,טגָאיָעג םַײה ןַײמ ןּֿפ

 ןַיא ךימ ןָעּבָאה --- רַימ ךָאנ גָאלק יד ןּוא טנָערָאֿפ ןוֿפ שּואי רֶעדד
 ,טלָעטשֶעגּבָא ךימ ךָיא ּבָאה טֶעדִימרֶע ןּוא קנַארק ןּוא טַײלגָעּב גָעוו ןַײמ

 רַעטנּוא ,ןָעשנֶעמ ָערמָערֿפ ןָעשַיװצ ,הנידמ עדמָערֿפ ַא ןַיא

 טלָעצֶעג ןַײמ ךַיא ּבָאה ,ךַײט ןֶעדמֶערֿפ ַא ַײּב ,לָעמיה ןֶעדמָערֿפ ַא
 עֿכלָעװ ףיֹוא דרֶע יד ךימ טָאה טְנֶעקרֶע טשִינ ,טלָעטשָעגֿפיוא
 רֶעֹד ךַיז טָאה גַידנֲעהַעג-ךרּוד .טלֶעטשֶעג םּוֿפ ןַײמ ּבָאה ְךִיאי
 טַײקגַיטלַיגֿפַײלג ןּוא דמָערֿפ ןּוא ,ןֶעגיֹוצֶעג ּפָאק ןַײמ רֶעּבִיא לָעטִיה
 .טלָעגנירָעגמּורַא ךַימ טָאה;

 טַֿארט ןַײמ ,ןָענַאטשרָעֿפ טשַינ ןֶעשנֶעמ יד ןָעּבָאה ןֹוׁשל ןַײמ
 ַײז ַײּב טָאה ןַײװַעג ס'דנַיק ןַײמ ,ןָעהָעזֶעגסיֹוא דלַיװ ַײז ַײּב טָאה
 דנַאל םֶעד ןּוֿפ ןֶעווֲעג טַײװ זַיא טָאג ןַײמ ןּוא ,טקֶעוורֶע רֶעטֿכָעלַענ:
 ,טרֶעהָעג טשַינ רֶע טָאה הלפּת ןַײמ ןּוא

 טַאהֲעג ךָאנ ךיז טָאה דַײלק ןַײמ ןוֿפ ןָעדלַאֿפ יד ןַיא
 ןַײמ ןוֿפ ּבָאה ךִיא סָאװ ,טיֹוט ןוֿפ קַאמשָעג רֶעד ןָעטלַאהָעגֿפיֹוא:
 ענַײמ רַאֿפ ךָאנ ןֶעּבָאה טֿכַאנ ןּוא המיא .טגנֶערּבָעגטַימ םַײה:
 ּפָאק ןַײמ רֶעּביא ךָאנ ךַיא ּבָאה םֹולח ןַיא ןּוא ,טּבֶעוושֶעג ןֶעגיֹוא
 טָאה ןַײװָעג:םירבק ַא ןּוא .ןֶעגנָעה ןֶעהָעזֲעג דרָעװוש םינֹוילּת םָעדי
 ףיֹוא עמַאמ-ָעטַאט ןוֿפ ןָעגָאז:שידק ַא :טנַײװֶעג ץרַאה ןַײמ ןַיא
 ,,, םירבקרֶעדנִיקי

 ןוֿפ רנָעװַײל יד ןַיא דניו רֶעד טּפַאלקֶעג ךָאנ טָאה ץרַאװש
 א לֶעֿפיש ןַײמ:

 ! ןנּוז טסָירגָעג ַײז
 שִירנַיק ,ןֶעגנּורדֶעג לֶעּביטש ןַײמ ןַיא ּוד טסִיּב גנַאזָעג ַא יו

 ּפָאק ןַײמ רֶעּביא ןָעטָאש יד טימ ךיד ּוד טסָאה גַידנַעֿכַאלי
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 4,705, שה = טאלער צעלאעלאעראע רב רער ראל רער 5: י.י. עט... 757. = "רב :

 -,,מּבֲעווֲענ רַימ םּורַא ּוד טסָאה טֿכיל:ןעלהַארטש ןּוא ,טלעִיּפשָענ

 ּוד טסָאה ןרָעדָא ץנַײמ ןַיא ,טשיקֶעג 6 ק ןָערעַימ ןַײמ טסָאה ּוד

 ןוא טֿכיל טיֿמ ,טלַײהַענ רָימ רֶעדַילנ יד ,טשַירֿפרַע טולּב סָאד

 ,טליֿפרֶע ץרַאה ןַײמ ּוד טסָאה גנינֿפָאה

 +נַארק ןַײמ א ןֶעמטֶע ּוצ רַימ ּוד טסָאה טֿפּול ץַײרֿפ

 טלהִיֿפרֶע ּכָאה ךַיא ,ָאי ,ןֶעטלַאהָעג םיֹוׁש ןַײד ןִיא ּוד טסָאה ּפָאק ןֶעק

 -- טֿפול:ןַעֿכלַײֿפ ןַײד

 נּוזֲעג רֶערַיל'סטַאמַײה ץ'רַאה ןַײמ ןיא טָאה לֹוק שַימַײה ַא ןוא

 ,םָעלנֲעג רָאה ץנַײמ טָאה דנַאה ַא סָעמַאמ ַא ןּוא ,ןָעג

 ,ןָעניֹוצענ סַאנ ןיא ךימ טָאה םִע
 ,ןַעט0 רעד ,טלִיהֶעג ןֶעלָעקנּוט ןַיא טלָעוו יד זיא ּבלַאה ךָאנ

 טליהרֶעֿפ טלָעװ יד טָאה ,רָעַײלש רֶענִידנֲעהֲעזךרּוד רָעטֿכַײל ַא יו

 טרָעַײלש ןּוא ךִיז ליה יז .ןנּוז יד ךיז טשַאװ לַעמַיה ןַיא ךיֹוה ןּוא
 .םיֹוא-ןָעקלָאװ ןַײא:ןֶעקלָאװ א ַערנֶעּבַעװש עטֿכַײל ןיא ךַיז

 ןוֿפ להַארטש רֶעֹד טלַאּפ יש :ןעקלָאװ ַא ןוֿפ סױרַא טּכעװש לָאמלַײט
 טלָעװ ַיד טֿבַײלֶעּב ןּוא רֶעַּפרֶעַק ןעדנַעטֿכױל-ךִילּבַײװ גנוי רהִיא

 ---םיִמָי ןּוא טרֶעטש ש ,רֵערֹלַעו ,רָערלָעֿפ רֶעּביא ןֶענָער:טֿבִיל ַא טִימ

 טשַינ רֶעּבָא ,ןַײא ןַעלעקנּוט ןַיא רֶעטַײװ ךַיז יז טלַיה רֶעַּכֶא דלַאּב
 ,ןֶענָעק ַא טלָעוװ ייד ּוצ יז טֿכַאל םֹלִיהֲענ רֶעַײלש ןוֿפ  גנַאל ףיוא
 =רָעסַאװ ןּוא זָאלג ?רעטסנָעֿפ טִימ ּבָא רהָיא טרעֿפטנֶע טלָעוװ יד ןּוא

 ןֶעטלַאּפש טליהָענ ררָע ןִיא ןלֶעצרָאװ:סטֿכעהִילּב יד וי
 .םָעֹד טכיֹוהֶעּב ןַעמָאז רֶעַײז ןוֿפ חיר רָעד ןּוא ,ףיֹוא ןָעמָאז רֶעַײז
 .טֿפַארק:םננוֿפּפעש ןּוא קַאמשָעג גנּוי טַימ טלֶעוװ יד ןּוֿפ חטש

 ַענֶעּבָארנֶעּב ץנַײר ףיֹוא ץרַאה ןַײד ןַיא ךַיז ןָעקֶעוו סֶע ןּוא
 םָאר ןָא טּבַײה ןֶעדנּואװ ָעטרָעוילנרָעֿפ ַָעטלַא יד ןוֿפ , תֹומולח
 ףיֹוא ,ןַײז דֹלֲעַה ַא רַיד ךַיז טלַיװ סֶע !ָאי ,ןָענָיר ּוצ ַײנ ם'ףיֹוא טּולּב
 ןּוא ןעטלַאה ּוצ דנֲעה ענַײד 6 םימִי - ,ןַענַײטש גרֶעּב:טעּביט יד
 ףלַאווָעג ןַײד ןּוֿפ טֿפַארק םֶעד ןוֿפ זַא ,ןָעַײרש ּוצ ךיֹוה--ןֶעַײרש ּוצ ךיֹה
 ןעלמַיה יד ןַיא ןּוא ןֶעּבַײהרֶעד 9 ןוֿפ ןֶעלֶעוו יד ךַיז ןעלַאז
 רֶעּביא םימי ןְעלָאז דלַאווָעג ןַײד ןוֿפ טֿפַארק םָעד ןיֿפ זַא , עא ָא
 ------ןָעֿכָערּב ּוצ ןָעֿכַײט ןָענָאילַימ ףיֹוא קרַאק םָעד ןָעלכִיה יז



 1זז
 טריי א ר יש טא עי יע עק יא ער עם

 טסּברֶעה ןוֿפ דנִיק ַא ןִיּב ךַיא
 עמַאמ ןַײמ זַיא ןָעקַילֿפ:רָערָעֿפ ַײּב טֿכַאנ טסּברֶעה ַא ןַיא

 :רעֿפ השעמ:רעטנַיוװ ַא רָימ ןּוא ןֶעסֶעזֶעג לֶעגעַיו ןַײמ רֶעּבִיא

 טָאה ןֶעביֹוא םָעד ףיֹוא ל'רָעקַאלֿפ:ןהַיק םַײּב עדַײז רֶעד ,טלהעצ
 ל'רעטסנַעֿפ רֶעזנּוא ןיא טֿכַאנ יד טָאה ץרַאוװש ,טנֶעַילָעג לָעּבַיֹּב יר
 ןָענַײװצ יד ןַיא ןּוא ,טנַײװָעג דנַיװ רָעֹד טָאה ןַעסיֹורד ןַיא ,טקּוקָעג
 עטלָעגָאװרָעֿפ תונחמ ןֶעּבָאה סָאד :טָעּפֶעשטֶעגנָא ךַיז רֶעמיֹוּב יד ןוֿפ
 ןקכירשעג םונהיג ןוֿפ ,טרַיצַאּפש:ךרוד רָעטסנַעֿפ ָערֶעזנּוא רַאֿפ תֹומשנ
 רָאה ּפָעצ יד גָעװ ןרֶעּכיא ַײז ןָעּכָאה --טלָעדנַאוועג -- עלקה:ףנ ןִיא
 ..ןֶעגָעוו תֹורבע ַערֶעַײז רֶעּבִיא ,ןֶעסִירָעג ּפֶעק יר ןוֿפ

 ןַײמ ןוֿפ ןִע ; יד ןַיא ,טסּברַעה ןוֿפ דניק ַא ןייּב ךִיא

 ןַיא ןַעֿכַײלרָעדניק עסַײװ --,ַײנש רֶעגְיּבַײא רֶעֹד טֶעיּפָאט דנַאל
 רעד קִירּוצ א להַארטש-סנוז םָעד ,,.טלֶעּפענרַעֿפ ןֶעיֹורג
 5ניר טא ,טנָאַײרָאה ןֶעגָידרָעפַאװ ןֶעיֹורג םָעד ןוֿפ ןָעטָאש רֶעטַאמ

 טשִינ ןָעֿכַאל דנַאל ןַײמ ןוֿפ רַעדלָעֿפ יד .םּורַא ךנַאל ןַײמ טלָעג
 ןּוא ָאד יו ענַירנ ,ןַײרַא םינּפ ןיא לֶעגיּפשףָענּוו ַיר ןָענָעָק ַא

 ןָעּבשזרֶעיוו ָעדנָענַײװ ןּוא ,טסַאֿפעג:םּורַא ןָעווַאטס עטַײרּב טַימ טרָאד
 ןרָעטנַיה ןוֿפ : ,טיֹורגרָעֿפ ןֶעסּפֶעש םָעדַאטס טַימ ,טנעטָאשרָעֿפ
 יו ,גידנָענַײװ ןּוא טַאמ ןעֿפַײֿפ ס'ךיטסַאּפ םָעד ףיֹוא טהָעג לֵענרֶעּב

 ,םהָיא רַאֿפ טֿפַאשדנַאל סָאד
 טשַינ טגנַיז ץ'רַאה ןַײט ןיא ,טסּברַעה ןוֿפ דנִיק ַא ןִיּב ךיא

 ןנוז יד ,רָעדלָעֿפ:רֶעמּוו עטלהַארטשֶעּב ןוֿפ שרַאמ:ףמואירט רֶעד
 רֶעד ּבָא טגנילק ץרַאה ןַײמ ןַיא ,ןָעניֹוא ץנַײמ טָעדנֶעלּברֶע
 ןַײמ ןוֿפ ,טמַישזָעג רלַאװ ןוֿפ ,ןָעניֹוצֲעג דלָעֿפ ןוֿפ ןֹוננ טסּברָעה
 םיתי ַא ,טלָעװ רֶעד ןיא ךַיא ןִיַּב ט'מֹותירֲעֿפ ןּוא ,דנַאל ס'טַאמַײה
 ןַײז ָאד ןֶעטצָעל םַעד ּוצ זִיּב ןישארה םדָא ןוֿפ ,תֹורֹיד רֹוד ןּוֿפ
 !טָאג ַא םֹיתי ַא !טלָעװ ַא םֹותי ַא טנַײװ רָימ ןַיא

 המשנ ןַײמ ןיא גנַיז טשִינ ,גנַילהִירֿפ רַימ ּוד טםִיּב דמערֿפ

 ךימ טסעֶינָעּב טשינ ,רֶערעַילג ענַײט ,זָעלהַארטש רהָיא ,טמָערַאװ טשִינ

 =ןָעמָאז יַד ,לעַיֿפ םירבק טַימ זיא דנַאל ןַײמ ,ןנז טֿכיל טַימ

 .ןֶעטלָאּפשֶעג טשִינ ךָאנ ךיז ןָעּכָאה דרֶע טַאמַײה ןַײמ ןַיא ןָעלצרָאװ

 קַאמשֶענג-ןָעזָארֶעּביט ןּוא ךּורָעגָעֿכלַײֿפ טימ טשינ טָעטֿפּור ךָאנ
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 עב עי יי 4 טי, 6754 יי

 ךִיא ,לָעגָילֿפ:טיוט ןוֿפ ןֶעגָאי ּוצ ןָעמּוק ןָעדנַיװ ,טֿפול:טַאמַײה ןַײמ-
 ןַײפ ףיֹוא ןַעלֲעװ ןָעלהַארטש יד .,טסּברַעה ןוֿפ דנִיק ַא ןַיפ
 ןופ -עַיל סָאד ןָענניז ךַײא לָעװ ךִיא ןּוא ,ןָעלַאֿפ ץֿפרַאה:טסּברַעה

 ,,,רגַיו ןּוא ןָעגָער

 ךַיז לַעטש ןּוא ּבָארַא רָעסַאװ םּוצ ךיא הָענ גָאט ןֶעדֶעי

 ;גֶערּב םִײּבי
 רַימ בעינ--ןָעגיֹוצֲעג דנַאל:סטַאמַײה ןַײמ ןוֿפ רַעסַאװ עילַאֿפ

 יד ךָעלמַילּב;רלָעֿפ ןייש זנוא ַײב טרָאד ןָערעיצ וצ ,ּבָא םִירנ ַא
 יד ףיֹוא סטֿכָעה 32 ?ןַעמיוּב סָאד ןיֹוש טצַאלּפ ּוצ {לָענ םירבק ץשַירֿפ

 טרָאד שַידק:םיתי ַא 0 רעד ןיֹוש טגָאז ּוצ ?ןרֶע'םירבקה:תיּב
 ,..? רבק הוצמ-תמ ַא ףיוא:

 * 0 - = א , 4

 =! :: יי יי 5
6 = : 
 //- עא
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 ,77 עֶטְלַא

 "ךָעלשַיֿפ, יר ַײּב ןָענַאטשֶעג טנַײה זיא ָעלֲעמּולּב
 סטּונ רָימ רָע ,ןָעּבַעל ַא ןֶעווָעג קרַאמטִיֿפ ןַיא ןַיא . ,ּונ

 ןמימ טזָאלָענקָעװַא ךִיז טָאה , רֶעטלַא רהָיא , ןּורח ּוהיִתִּתמ . טנִינ
 ָאד טרהִיֿפ -- הסֹוּכ יד ןָעֿכַאמ "קַאװטַיל , םּוצ ןּתּוחמ ןּוא ףּתושִי
 ןַעקַאה ּוצ ףיֹוא ךֶעלשַיֿפ ךֶעלָעקּפּוק ָעצנַאג , לֶעדֲער סָאד ָעלֲעמּולּב
 ןַײלק ַא ּוצ ךָאנ טנַעל ןּוא ןֶעשָארג ףלָעװצ ּוצ קָעװַא יז טעִינ
 :ױרּב ַא רַאֿפ סָאװ ,ָעטצירּפ יד ,ןָעזַײװ ָאד ךָאד לָיװ יז ,לָעטֿפָעה
 .םָענָעטַעְק יד טָימ ץרָיש םָעד טנָארט יז זַא ,טָאה יז דנַאה עט

 עט'תנּתּוחמ יד ןּוא עט'ףּתּוש יד טהָעטש לָעשִיט ןָעטַײװצ םוַײּב = -
 --:ַעלָעֿפלַאג סָאר לַעסְיּבַא סָאר רהָיא טצַאלּפ -- עלָענַײֿפ הרשי
 טָעװ לד ןּוא לידּב ,זלַאה ןָעֿכַײר רהָיֹא רַאֿפ !ָעלֶעמּולּב ַארַאס
 . ןָערָעוו ךָאד ןָעט

 ןֶעלֶעמּולּב ּוצ ןהָענּוצ לָאמ ָעכִילטֶע טלָאװָעג ןיֹוׁש טָאה יז
 ןעמוקסיֹורַא רֶעטַײװ ךָאד םָעו -- ,ןַעֿפױױקרָעֿפ ןַעזָאל טשִינ
 יד טימ םירוּכש עטלַא יד ןָא ןיֹוש ןָעמּוק טָא רּונ ,הנתחַא
 ליֹומ ןַיא ךֶעלָעקּפִיּפ-

 --?טגֶעלֶעגְקֶעוװַא ךַיד ּוד טסָאה ּואוו ,רָענַײמ (רחֹוס) ץֶעיּפּוק --- |
 ,ַענָעי ט'הנעט:

 רַײהרָע'רֹוּכיש לָעסִיּבַא ,ּוצ רֶענַײז ּוצ טהָעג ןּורח ּוהיִתֹּתִמ
 ןיא טנַײה טסרָערּור ,ָעהי :ןָעקּור ןַיא קלָאמל רֶע טּפַאלק
 "ָל םּורַא םילּכ ָיד-

 .טשִינ טרָעֿפטנֶע ָעלָעמּולּב
 ,רָעֹּבַײװ ,ַץלָעקּפוק ַא ןַעשָארג ףלָעוװצ ּוצ ,רֶעּבַײװ ---

 =עשָעק ץטַײרּב יד טַימ ָצֹלֶעמּולּב טרָעּפמַילק -- !תּבש ףיֹוא ׁשַיַֿפ = |
 . ץריש ןוֿפ םָע = |
 םִימ יז טּפַאלק ;םיֹוא טשִינ ןיֹוש םָע טלַאה ָעלָעגַיֿפ הרש ר
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 ךָאד ןָעמ טָעװ לדה לֵידּב ,רלַאוֲָעג :שִיט ןַיא ןָעטסיוֿפ יר

 . ..!ןָערָעוו

 ּוצ טגַעלָעגנַײרַא טֿפֶעשֶעג ןיא ןָעּבָאה םיפּתּוש יד ןוֿפ רֶעדָעי
 ןהָעצֿכַעז יד ןּוֿפ ןּוא ,קִירּוצ 88 רהָאי ַא טִימ ןיֹוש ש ,ןֶעדלִי יג ןהָעצֿכָע
 טינ רָאנ ,גָאט ןָענַיטנַײה ןַיּב טַּפָעשֶעג סָאד ךָאנ ךיז טלַאה ןֶעדלִיג

 טכַאניצ-תּבש ַא לָאמ ַא טמיק סֶע זַא ,םּוג ןָעמ טּבֶעל גירנעטש
 -= ,תקולהמ ַא םיֹורַא לָאמלַײט טמּוק ,ןוּבשח םָעד טֿכַאמ ןָעמ ןּוא

 ,ּבָא טשִינ ןעמ טקַאה תופהּוש סָאד רֶעּבֶא ,ןֶעמהָענ ּוצ םרָעסעמ רּונ
 ="תֹופּתּושּב סרָעמַאק ,עגַיר'תיפּתושּב רֶעַּפֲעש טָאה ןָעמ זַא ? יֹוזַא יו

 תקֹולחמ ַײּב הקולחמ טּבַײלּב ,עגַיד'תֹופּתוׁשּב תיקזח טנַײה ןּוא ,ענַיר
 , רֶעטַײװ טהֵעג טֿפֶעשֶעג םָאד ןּוא

 =יהּבָא רֶעגַיצנַײא רעד טָאג לָאז -- רֶע ןּבַײװ יד ,העבכײו יד רָאנ

 ןוא ןֶעּבֶעל ןּוא טריֹוט ףיוא דנַײֿפ עטַײװצ יר ענַײא טָאה ןָעמ ,ןָעמ
 מרָאק רעד ןַיא סָאװ ,ָעטַײװצ יד ףיֹוא ענַײא םיֹוא טרער ןָעמ

 וי
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 םוצ טסַאנ ּוצ גָאטַימ ךָאנ תּבש ףתוש ַא טמוק ןּוא ,טשִינ םהעטש

 =םוי לָעוֲעלנ ַא טַימ דּבכמ עט'פתּוש ייד םהָיא ןַיא ,ןַײרַא ןָעטַײװצ

 ךָעֿכעטש ּוצ םּורַא ןָעטנִיה ֹוזַא ךַאמ ַא םִינ ןּוא ,קינשִיוװ ןֶעגָיד'בֹוט
 :עטיֿפּתּוש יד

 :םָאר רֶע טָאה םַײה רעד ןַיא ,ןַעֿכּזרַעֿפ ןּתוחמ רעד לָאז --
 ? ןַעֿכַאמ ּוצ קִינשַיוװ 0 עט'תנּתּוחמ יד טָאה ַיװ ,טשינ ךָאד

 יד ןּוא סעט'תנּתוחמ יד זוַא ,לָאמַא ךַיז טֿפֵערט ךָאד רָאנ
 ױװצ ַײב ךיז טֿפַערט סָאד ,םֹולש ךיז ןָעשַיװצ ןַעֿכַאמ םָעט'פּתוש
 ;טמוק } הרצ ַא ַײּב (! טֿכַאדָענ טָינ םָעלַא) רֶעדַא ,החמש ַא ַײּב ; תֹוּבִיַמ

 ,ֿבָא לָעקינַײאנַא טמיק (ןֶעטִיהּבָא סָאג לָאז) רֶעדֶא ,ּוצ לָעקִינַײא'נַא
 ,רהָאי ןַיא .לָאמ ןַײא ךָאנ ,ָאי ,רֶעּבַיא םָעט'תנּתיהמ יר ךיז ןָעֹטֲעּב
 םיֹוה רֶעליֹוה רֶעד ןוֿפ ,ןעשטנֲעּב טֿכִיל ַײּב רוּפּכ-םֹוי ב ִע יא סָאד
 ןעמ ןּוא ךַיז טנַײוװּוצ ןּוא רֶעטַײװצ רעד ּוצ ענִידּוי ןַײא ןַײרַא טלַאֿפ
 ןַײא טּפַאלק ,רוּפּכ:םֹוי יאצ'מ רונ טמּוק סֶע רֶעֹּבָא .ךַיז טשוקּוצ
 ;ןָערָאל ןַיא רַעטַײוװצ רֶעֹד ּוצ ןָא ָענַירּוי

 ...ןָעמלַא םַײּב טּבַײלּב םַע -



 5 טַײל ַעמלַא
 ראי .עלגער.ערערש ביד ידיד רשרשרשרשרשרש רעשט ריר ראל ערטער היטל רשל-ררערע רע

 ןּורה ּוהיתתמ -- קלָאֿפ-רָאּפ סָאד טניואוו זיֹוה ס'רָעניּכמָאנ ןיא

 .ָענידּוי רֶעֹד טימ
 =נַײרַא ּבּוטש רֶעד ןַיא ךַיז ןֶעמ טָאה הנּותח רֶעד ךָאנ דלַאּב

 טָא גָאט ןֶעגִי טנַײה ןיַּב רהָיא ןָא ךיז ןָעמ טלַאה יֹוזַא ןּוא ןֶעניֹוצֲענ

 טָעווָעדָאהָענכיֹוא ,ןָעניֹוצרֶע רֶעדניק יד ךיז ןֶעּבָאה ּבּוטש רֶעֹד ןַיא
 ,ַארַאנַאק ןַײק ,ַאקִירָעמַא ןַײק : ןֶעגנַאנָעג טלָעוו רֶעד ןיא ךָאנרֶעד ןּוא
 ןַעקלַאּב ַײרר ,ןֶָעגָארטָפנ לזמ ןַײז טָאה םָענַײא ּואוו ,לַאװסנַארט ןַײק

 *ןַיצייּבר, יד זַיא א רער ,רָעטסלָעטַימ רֶעֹד ;} ּבוטש יד טָאה
 ןיֿפױא ,"סםָעט'נַײד , יד ןֶענָעז ןָעטַײז עדַײּב ןוֿפ ַערֶענַיר ףװצ ייד ןּוא

 לרָעטֿכַײלגנַעה טלַא'נַא טא ןַעקלַאּב עב םָעד ןיא ,לֵעגָאנ
 ןָא םָע טּוהט ןָעמ סָאװ ,לָעדַײלק םֶענֶערַיּפַאַּפ ַא טימ טעדַײלקַעּב

 ןּוֿפ ןֶעמּולּכ יד ןַיא ןעניואוו רהָאי ץנַאגַא ,חסּפ ברֶע ןָעדֶעי

 ןּוא ,ךַיז ןרָעּפֿכּורֿפ ןּוא טרָאד ךַיז ןֶערהֲעמ ןּוא ןֶעגעַילֿפ יד לָערַײלק

 ענַײלק םָאד ןּוא ,ןָעמּושז רֶעַײז טַימ ָעלֶעּביטש סָאד ןַײא ןַעמהָענ
 ןיא ּבָא ךַיז טּוהט םִע סָאװ ,ּוצ ץלַא ּוצ ךַיז טקּוק לרָעטֿכַײלגנַעה

 ,ץלַא ןּוֿפ טסַײװ םָע .עמהּומ עמּוטש ַא יו ,טנַײװש ןּוא ,לָעּביטש
 ןיא ,,,ּבָא טשִינ ךיז סֶע טֿפּור טרָאװ ןַײק טימ ןּוא ץלַא טרָעה
 ןֶענעו שַיט םָעֹד ןיא ,שַיט רֶעגַיטנַאקרעַיֿפ ַא טהָעטש ּבוטש ןָעטַימ
 רבז ַא - ,"ףלָאוװ:ןֶעגעַיצ , ,"ְךֶעלֶעגנַײה, ָענֶעדעַישרַעֿפ טצִירקֶעגםיֹוא

 ךַײא ךיא לָעֹו רֹוס ַא ןּוא ,טֿכָענ:הּכונה ןַיא ןָעלעַיּפש יד ןוֿפ
 ,ןַײרַא רָאלֿפיש ןַיא שיט ןיא ָאד ןיא ץרַאּפש ַא זַא ,ןָעמױרנַײא

 ,םהָיא ןַיא טֿכַאמָענ טָאה (ןהּוז רֶעגנּוי רָעדנ ןֶעּבֲעל לָעדנַעמ סָאװ
 ןֶערֶעי ןֶענֶע'בנגּוצסיֹורַא דֹלֲענ דָאלֿפיש ןוֿפ ידּכ ,רַײהרֶענָעטלַאהָעּב
 לָעקנַיװ ַא ןיא .,,ןָעֿפָאלש עמַאמ-ץטַאט ןָעו ,טֿכַאנ ּוצ גָאטַײרֿפ
 ,ּבוטש לָעטרָעֿפ ַײרד ַא טמהָענרָעֿפ סָאװ ,ןָעוויֹוא רֶעטלַא'נַא טהעטש
 ףיֹוא ןֶערָאוװָעג טלהִיקָעגסיֹוא גנַאל ןיֹוש ןיא *רָעטָעֿפ; רֶעטלַא רֶעּד

 .ןָערהָאי עטּוג ענַײז ךָאנ ןָעקנַערָעג םיּתּבילעּב יד רָאנ ,רָעטלֶע רעד
 רֶע טָאה ,טצַײהָעגנַײא םהָיא טֿכַאנ:וצ=גָאטַײרֿפ ַא ןיא טָאה ןָעמ ןָעוו
 .ןֶערֶעוו ּוצ טקיטשרֶער רּונ ,ןָעזָאלֶענסיֹורַא ךַיז ןוֿפ טַײקמִירַאװ ַאזַא
 טיט ןורח ּוהיִתֹּתִמ זַא ,ןָעֿפָארטַעג ךיז טָאה לָאמנַײא טשִינ ןיא
 ,טַײקסַײה רַאֿפ ןַעקֲעד יד רָעטניה טישלחָעג ןֶעּבָאה ןיָעלֶעמּולּב
 ענערעַישרָעֿפ םִיּפָע ןָעגַיל רָעמלַא םָעד ןּוא ןֶעוויֹוא םָעֹד ןָעשִייוצ
 סָעקסַאּפ ,םָערנָאּב ,ןָערָירנּומ ָעשרֶענלֶעז עטלַא :טנַעלָעגנָא םִיצּפח.
 רעד טשִינ ַײז לָאמנַײק ןָאק'מ סָאװ ,"םיצפח, ָעֿכלָעזַא ךָאנ ןיא
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 ןישַאמ-הַײנ ץטלַא'נַא םיֹורַא טגַײטש םִיצּפח יד ןָעשִיוװצ ,ןֶעווֲעטנּורג
 -רעּבִיא'נַא זַיא ןַישַאמ יד ,ךָאנ "רֶעַילָאק, ַא טַימ ןָעטַײצ ם'חרּת ןי
 רֶע רֶעֿכלֲעוו טימ ,רֶעדַײנש ם'ןּורח ּוהיתֹּתֹמ ןוֿפ ךָאנ שִינֲעּבַײלּב
 רָאנ ןַיא םָאד) קרעמ יר ףיֹוא ןָעלטנַאט עשרֶעיֹיּפ טהָיינָעג טָאה
 ןַעּבָאה ןּוא ַאקִירָעמַא ןַײק קֶעװַא ןֶענֶעז רֶעדנַיק יר רֶעדַײא ןֶעווָעג
 ןישַאמ יד רָאנ ,(טְקִישֶעג שרֹיח ןֶעדֶעי רַאלָאד ןהָעצ ןָעטרָאד ןוֿפ
 .ןַעטַײּברא רהָיֹא ףיוא ףֶכַאד ןָעמ זַא ,ָעירָענישַאמ ַאזַא ךיז ןיא טָאה
 ,יזַא טלעֿכרָאה יז ןוא ,דנֲעה יד טַימ ןָעהַערד ןּוא ,סםִיֿפ יד טי

 ןעהעטש רֶנֲעװ ַערַײּב ַײּב ,,,ןעטֿכַאשָעג סקָא'נַא טלָאװ ןָעמ יװ
 = טימ טָעּבענֿפױא ןָענָעו ןָעטֶעַּב יד ןּוא .ןָעטֶעּב ַײוװצ
 טָאה ַעֿכֹלַעַװ ,ַענירֶעַּפ ןַײא טימ רּונ ,םָעֹנָירֲעּפ ןַײק םימ טשַינ

 ָץלַא א ךיז ןיא טָאה ַץֿכלָעװו ןּוא ,ןָעקלַאּב םּוצ זיּב טֿכײרנָעג
 רונ טָאה ָענידּוי יד סָאװ ,םָעקשטַאק ןּוא זנָעג ָץלַא יר ןוֿפ ןרָערָעֿפ
 ,ַענִירֶעּפ ַא ןָעווֲעג ןיא סָאד ,ןָא הנותח רהָיא טַײצ ןוֿפ ןָעטֿכָאשעג
 =טָעּב רַעַײטשסיא ףיֹוא טּפמוּפַענסױרַא טָאה ןֶעמ רֶעֿכלֶעוו ןיֿפ

 טּבַײלּב ָענִירֶעַּפ יר ןּוא --- ךָעלקִינַײא ןּוא רֶעדניק רַאֿפ דנַאוָעג
 יד ןֶע א ןַעריֹוּבַעג ןֶענָעז ןֶעטֶעַּב יד ןיא טא ,ָץנִירֶעּפ ץלַא
 ואוו ןּוא ,ַאקַירֿפַא ,ַאדַאנַאק ,ַאקִירָעמַא רַאֿפ רֶעגרִיּב עגיטֿפנוקּוצ
 .ייקָע'נַא רונ טָאה טלָעװ יר

 ןיוש ץַאק עטלַא'נַא ןָעדנּוּבעגּוצ וַיא טָעּב ַא ןוֿפ םוֿפ ַא ַײּב

 ,ןַעדנַיּבֿפיוא ץַאק יד טגֶעמֶעג ןיֹוש טלָאװ ןֶעמ . רהֶאי ןהָעצּבעַיז
 זַא ,םָע טמּוק יֹוזַא רָאנ ,ןעֿפָאלטנַא טשִינ ןיֹוש ךיֹוא יז טלָאװ
 יד רֶעֹּכַיא ,םָעּב ןיֿפ םוֿפ ַא ַײּב ןֶעדנּוּבַעגנָא ןַײז ףרַאד ץַאק ַא

 -עלָאּפַאנ, ץגיריהנּושמ ,ןָעלַארָענֲעג ,רֶעלִיּב ףווצ ןֶעגנַעה ןָעטעּב
 טקָעטשָעגנַײרַא ןָעהַעטש רנַאװ ַא ַײּב ָעלֶעגַיּפש םָעֹד ןַיא ,"ןָענָא
 טקיק ןּוא להּוטש ַא ףיֹוא טצַיז ןורה יהיתּתמ : םָעיֿפַארנָאטָאֿפ יד
 רַערנִיק יר) םהִיא ןֶעּבַענ טהָעטש ָץלָעמּולּב ןּוא ,ןַײרַא רפס ַא ןַיא
 ןַעלָאז עמַאמ:עטַאמ זַא ,םיֹואֿפרּוד טגנ אלרָעֿפ ןֶעּבָאה ַאקִירָעמַא ןַיא
 ָעלֶעגִיּפש טַײז רֶעטַײװצ רֶעד ןיא ןּוא ,(ןָערַיֿפַארגָאטָאֿפּבָא ךיז

 :עמַא ןוֿפ םָעיֿפַארגָאטָאֿפ םֿכַעלקִינַײא יר יקֲעטשֶעגנַײרַא ןֶעהַעטש
 רַעֿכיּב ןֶעטלַאה ןּוא ןָעלמִיה ןהֶא ןֶעהֲעטש ךֶעלֶעגנּוי ַײרד :ַאקִיר
 טרַאּפשעגרָעטנּוא ,קנַארש רֶעד טהָעטש ריהט רָעד ַײּב .דנַאה ןַיא
 טּפַעלקענּםיֹוא ּבלַאה ךֶעלרֶעמלַא:ןֶעּבייש יד ןּוא ,לָענעַיצ ַײװצ טִימ
 רֶענרֶעּבלַיזַא קנַארש ןוֿפ םיֹורַא ךיז טהָעז סֶע .רֶעִיִפַאַּפ טימ



 ,טַײל ָע טלַא
 הערי ,ץריהשט שערי עטשעטט רשי" שלש" שיער ערלה ערע יי ףשרשחשרשרבערשעראע רע

 (... ןרָעטלֶע יד ןּוֿפ השּורי יד) עקשוּפ:םימשּב רָעטלַאינַא טִימ רֶעֹכָעַּב
 ןיא םנַײא ןּוא ,םירפס ָץטֶעקַאנ ראּפ ַא -- לַירָעמלַא ןיֿפיֹוא ןּוא
 קנַארש ןיֿפיֹוא , "רֹוזחמ, ןֶעקּור ןיֿפיֹוא תֹויִתֹוא ץסיֹורג טָימ ןָעטַימ
 טלָעטשָעגמּורַא ,שַאלֿפ ָץסיֹורג ַא ךַיז טהָעז םירפס יד ןָעשָיוװצ
 ָעלֶעמּולּב ,קַינשַיװ טהָעטש טרָאד , רֶעֵיּפַאּפ ןֶעניֹוּב ןָעיֹורג ַא טִימ
 יד ַיװ ,ןָערהִיֿפ םיֹואֿכרּוד ךִיז לָיװ ןּוא ןִירָעגנַײרּבסױואינַא זִיִא
 ,ףָאלש ןי'ֿכָאנ תּבש ַא טמּוק .קַינשַיװ ןָא ךיֹוא טלָעטש ןּוא ,םִידַיגנ

 ץרַאפ ךיז טמהָענ ןּוא ןֶעלַירּב יד ןָא ךיז טּוהט רֶעטלַא רָעד ןָעוו
 יז טָאה ,ןּהוחמ רֶעד ןַײרַא טמּוק סע ןּוא ישפנ יכרּב ןָעסיֹורג
 ץֿפרּוד .קַינשַיװ לֵעוָעלגַא שַיט םּוצ ןָעגנַאלרָעד ּוצ האנה ַא
 טשינ ךַיז טנַיגרָעֿפ ןָעמ ןּוא קַינשַיװ רֶעד טהָעטש רהֶאי ןָעצנַאג
 זַא ,ארֹומ ןַעמ טָאה ,חסּפ רַאֿפ טמּוק םָע ,םהָוא ּוצ ןֶערהירּוצ ּוצ
 םהָיא ךִיז ןֵעמ טמהָענ ,בֹוטםֹוי ןַיא ןֶעּבַײלּברֶעּביא טשַינ לָאז רֶע
 ןיא ןָענַיגרַעֿפ טשִינ ךָאד ךַיז ןַענָאק ַץמלַא יד ,ןָעקנַירטסיוא
 רֶעּביא טּבַײלּב ,ןָעקנַירט ּוצ קַינשִיװ גָאט:ןָעֿכָאװ ןַעטַאלג ַא
 ַעלֶעמּולּב ןּוא חסּפ ברֶע טמּוק . ץמח-רּועָיּב םּוצ לֶעסִיּב טֿכָער ַא
 ןּוא קִינשַיװ ן'טִימ שַאלֿפ יד טלַאה שזורטס רֶעֹד קָעטנַא יו טהָעז
 טשִינ רָעַיש רהָיא טצַאלּפ ,ליֹומ ןָעצנַאג ןטימ םהָיא ןוֿפ טפּוז
 .. ן'ּושַע רַאֿפ טַײּברַא ,הֵעג :שפנ:תמגע רַאֿפ לַאנ יד

 ַא טהָעטש ,םיֹורַא ןֶעהַעַנ רֶעטסנַעֿפ יד ּואו לָעסֶענ ןיא
 =רַאֿפ ןָערֲעי רֶענָערטרַעסַאװ ייד ןָא ןָעמּוק ּפמולּפ םָעד ּוצ ,ּפמּולּפ
 יד זַא ,רָעטלָע רָעֹד ףיֹוא ,רָעסַאװ ךָאנ ךָעלדנֲעק יד טִימ טֿכַאנ
 ,ךִילטנָעכָעװ רֶעלָאד רֶאֵּפ ַא ָעטלַא יד ןעקַיש ַאקִירָעמַא ןּוֿפ רֶעדנַיק -

 =נַאג ַא טציז ןּוא ,ןָעֿפרָאװעגקֲעװַא ַײרָעדַײנש יד רֶעטלַא רעד טָאה
 ,לָעּפמּולּפ םּוצ ןַײרַא סַאנ ןיא טקּוק ןּוא רָעטסנַעֿפ ן'רַאֿפ גָאט ןָעצ
 םָאװ ,םָע טסַירדרָעֿפ רהָיֹא ,קָאז ַא טקַירטש ןֶעוויֹוא םִַײּב ָעְמלַא יד
 טשינ טָאה רֶע ,טסַײװ יז שטָאה ,גידַײל םּורַא טהֵענ ןַאמ רֶעּד
 טָאה יז רָאנ ,לָעדנֲעמ טרהָאֿפ ךעלשַיֿפ ַיד ךָאנ ,ןּוהט ּוצ סָאװ

 ןַיא יֹוזַא טַאלנ ןָעּבָאה ּוצ םֶעיִזנֲעטָערּפ ,ןָעלמרּומ ּוצ גהנמ ַא ןיֹוׁש
 טֿכַאמ ןּוא גהנמ םֶָעד ןוֿפ טסַײװ רֶעטלַא רֶעד .ןַײרַא טלָעװ רֶעד
 ,גָירנעסַיװ טשינ רָאנ ךיז

 --,רנָעה ָענִירַײל טימ רָעטסנַעֿפ םַַײּב ךַיז ןֶעצַיז ןֶעלַיּבסנַאמ --
 ,ןַאט ן'ֿפייא ןָא גָאט ןֶעלֶעה ןֶעטַימ ַא ןיא יז טלַאֿפ

 .טשינ טרָעֿפטנַע רָעטלַא רַעד

 לג טא
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 ,שַא םולש :
 הערש א לשרש שער עה ר םעראילאי ראה רשי אריאל ריר שי עראר, .ןראר ר, ידי ירא: יריד יי יריד

 - {ןָא ךיד סֶע טהָענ סָאװ ,ןַײרַא ץלַא ןיא ךַיז ןֶעשַימ --
 .ןינע רֶערנַא'נַא ףיֹוא ףױרַא יז טמוק

 . ןָא טשִינ רָאג ךַיז טֿפּור רֶעטלַא רֶעד

 ,ןָעגָארטרָעֿפ טשינ ןיֹוש יז ןָאק סָאד
 טָאה סָאװ - ןֶעּבֶענֶעַנ ןַאמ ַא רימ טסָאה ,עמַאמ ,עץמַאמ --

 ןֶעּבִילּבֶעגרֶעּביא ךַיא טלָאװ רעּבעַיל ,טהָערדרָעֿפ ּפָאק םָעד רַימ רֶג

 ,ּבוטש םנָעטַאט ןַיא ריֹומ עטלַא'נַא
 =רָעֹד ךיז טָאה יז ! ןָא רֶעטֿכֶעֶעגַא טמהָענ ןָעטלַא םָעד

 ? טרָעהָענ ּוד טסָאה - קִירּוצ רהָאי 62 ןוֿפ השעמ ַא טנהָאמ

 ?ץישטנָעל ןַײק עמַאמ=ץטַאט ּוצ ןָעֿפיֹול םַײהַא רשפא טסלַיװ --
 ךַיז טלָעצַיװ -- ,ןעֿפױלֿפָאנ ריזח רּוסָא רַיד לֶעוװו ךיא ,סֶע טסנָאק

 ,רָעטלַא רָעֹר
 =על ןַײמ ןֶעמּוקָענ רַימ ּוד טזיּב סָאװ ,חצֹור ,ןלזנ רֶעטלַא --

 ,ןָעמהֶענְקֶעוַא ןֶעּב
 טוהט ,ןַײרַא תֹולֹורג יד ןַיא טהָעג סֶע זַא ,טהָעז רֶעטלַא רֶעד

 שררמה:תיּב ןִיא טהָענ ןּוא רֶעטוֿפ םֶענֶעּבִירֶעגסיֹוא םָעד ןָא ךַיז רֶע
 ,החנמ ּוצ ןַײרַא

 טקֶערָענ שיט םָעד ןיוש רֶע טניֿפָעג ,םַײהַא טמּוק רֶע זַא
 רָע ךיק ןיא ךַיז טֿכָאק לֶעֿכיוי טָאד ןּוא ,לָעֿכיטּפינש ןָעטלַא ץטַימ
 יז יא ץתמא ןַיא רֶעֹּבֶא ,יֹזַא רּונ טגָאז יז ,טסּואװֶעג סֶע טָאה
 (,ךִיז טֿכַאמ יז יװ טֿכָעלש יזַא טשִינ

 שררמה:תיּב ןַיא לֶערֲעַּב ןּוא לעקצח טנַײה ךַיז ןֶעּבָאה ,טסַײװ
 ןיא השעמ ַא ןֶעלהֵעצרָעד ,רָעטלַא רֶעֹד ,ןָא רֶע טּביֹוה -- ! טגִירקֶעג
 ,ןַײרַא טלָעװו רָעד

 טלָעקָאש -- ,סָע טסַאּפ ןֶעטנָעמ עֿכילטנֶערָא יד רַאֿפ .,יֹוזַא --
 ? ןוהט ּוצ ַײז ןֶעּבָאה ןֶעד סָאװ - ּפָאק ן'טִימ ּוצ יז

 ןֶעטלַא םָענַײלק םַײּב ךִיז ןֶעצַיז קלָאֿפ:רָאּפ עטלַא סָאד ןּוא
 םָאד ךַיז טסֶע ןָעמ ןּוא ,ּפמָאל רֶעטלַא רֶענַײלק רֶעד ַײּב ,לָעשִיט
 ןיֿפ ןֶעקַילג ָץלַא ןּוֿפ טסֶעגרָעֿפ ןָעמ ןּוא -לעֿכי ַעטלַא ענַײלק
 ..י רעהִירֿפ

 ןעֿפּורעג םהָיא ןֶעמ טָאה ,ָעלֲע'נהּוזַא טַאהָעג ןֶעּבַאה ַײז
 *רָענרָארָאמַאס, רֶעד ןּוֿפ לירּוחּב ַא ןֶעווֲעג סָאד זַיא - ןַעּבעל:לערנעב



 9 , טַײל ָעטלַא
 2 2 יא יי += שלש ערשט עט רע הי ערשט רשעי טאש עטעעשיערשלשלשלשירשישילשישי ראי דריי

 טָאה עמַאמ יד ,ןַעֿפרָאװָעגסיֹורַא םהָיא טָאה עץטַאט רֶעד ,הרבח
 ,ג ,ר ןּוא דטֶעה ַא ,ןָעשָארג רֶאּפ ַא טקֶעטשָעגנַײרַא הקיּתשּב רֶעֹּבָא םֶהָיאי
 ,םענעלַאֿפר ;ֿפ ַא רַאֿפ ןיֹוש ןֶעטלַאהָעג םהָיא טָאה טרָאטש עצנַאנ יד
 בָא טָאה רע ,ןָעמּונָעג רֶענֹלֶעז ַא רַאֿפ ןָעלֶעדנעמ רֶעּבֶא ןָעמ טָאה

 יא לָעדנָעמ 4 ּוצרֲעד רהָיא טגָאז סָאװ ןּוא ,רהָאי רעִיֿפ טנעֶידֶעצ
 ןּוא הרבח ץסַײװ יד ןָעֿפרָאװָענקֶעװַא ,ןָעינָאֿפ ַײּב טַײל ַא ןֶערָאוװעג:

 ןּוא ןָענװַאד רֶעשַיֿפ הרבח רעד ןיא ןֶעטַאט ן'טימ תּבש ןֶעדָעי טהָעג
 ןַעלדנָעמ ןָא ןיֹוש טּביױה ןֶעמ ןּוא ,ךיֹוא הילע'נַא לָאמלַײט טנעַירק
 , ןָערַײר ּוצ םיכּודש

 יר ,שיֿפ ךָאנ ךַײט םּוצ ןֶערהָאֿפֶעג םיּפּתּוש יד ןָענָעז לָאטַא

 :ַעג ןַיא לָעֿפַיש ןיֿפיֹוא ןּוא , גָערּב םַַײּב טצֶעזֶעג ךַיז ןָעּבָאה עטלַא
 ןיא ןַעזָאלָעגנַײרַא ןֶעצַענ ייד םִיֹונ ַײװצ טִימ לָערנָעמ ןַערהָאֿפ
 טֿכַײל ַא ,טַײצ?החנמ ,גָאט:רָעמּוז ַא ןַיא סֶע זַיא ןֶעזֶעוועג , רֶעסַאװ
 ,רָעסַאװ סָאד ,רֶעסַאװ ץ'רֲעּנַיא טנֶעװַאד ןּוא טזָאלּב לָעטנַיוװ
 ַעטַײװצ יד ןַיא ץילַאווח ןַײא טגָאי ,םַאר ןַײז ןיא טגעִיווּוצ לָעמִיּבַא
 ןּוא רָעסַאװ ןּוֿפ ץֶענ סָאד ןֶעשנֲעמ יד טַימ טהָיצ לָעדנָעמ .ןַײרַא

 ןָעדַײר ןּוא ,ַעטלַא יד ןֶעצַיז ,ןַײרַא ןּוט ןַיא ךָנ לשַיֿפ יד טֿפרַאוז
 : ֹוזַא ךַיז ןֶעשִיווצ

 רֶעֿבילטנֶערָא ץנַאג ַא ןֶערָאװֶעג זַיא לָעדנעמ ןַײד ,טסַײװ ---
 צ

 ,ףלָאװ ַעטָאנ ןָא ךַיז טֿפּור -- ,שנָעמ

 רָעד רנָעה יד טַימ טֿכַאמ -- ,רָעַײרד ןַײק טרֶעוו טשִינ --

 .ןֶעווָעג סָאװ רֶענָע גַײא רֶעד --- ,רָעטָאֿפ
 -- ןָענעיררַעֿפ ןַעשָארג ַא לַיװ ,גנוי רֶעטּוג ַא ,ּונ ,ּונ --

 סָאד טהִיצ רֶע ַיװ ,ןָעלדנָעמ ּוצ קִילּב ַא ףלָאװ ָעטָאנ טֿפרַאװ
 . ,רָעסַאװ ןוֿפ ץֶענ

 ,טּונַימ ַא ןֶע גַײװש ָעטלַא יד
 רָעד ןַיא ,דנִיק ךִילטנָערָאינַא זיא לָעטַינ ןַײד ,טסַײ --

 , ןּורח ּוהיִתּתמ ןָא ךַיז טֿפּור --- ,ןֶעטָארָענ ןָעמַאמ
 יד יֹזַא ,ץמַאמ יד יװ ,רָעַײרד ןַײק טרָעװ טשִינ ,ָא

 , רָעטֿפָאמ
 ינַא יװ ,גמט ןָעצנַאג ַא טַײּברַא ,דיֹומ ַעטּוג ַא ,ּונ ,ּונ --

 .ןעקּוק ּוצ יז ףיֹוא ןֶעגִינַעגרָעֿפ ַא -- תּבש ןּוא --- ,לָעזיוא;
 .רָעסַאװ ןַיא ןַעקּוק ןּוא טּונָימ ַא ןֶעגַײװש ָעטלַא יד
 שיֿפ ץֶענ ןָעלוֿפ ַא טיט גָערּב םּוצ ּוצ טמַיװש לָעֿפַיש סָאד
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 ,שַא םֹולׁש 10
 יישר א" = = זפשרש ישי" בע רשי עקל ער אער ערגער ערשטער רשרש שיש רעש רירט רשי ריש

 ךַעמ ןּוא סיֹורַא לָעֿפיש ןוֿפ ץֶענ סָאד טהָיצ ןעמ ,תַּבש רֹובּכל
 | ,רָעסַאװ רֶעסֶעֿפ יד ןַיא ׁשיֿפ יד טגָעל

 ךעשִיװצ טֿכַאנ ,ףרָאד ץֿפיֹוא טֿכַאנ ַא ,טֿכַאנ טרָעוו לַײװרָעד
 םהָעטש ףרָאד קֶע םַײּב ... רָעסַאװ ןּוא רֶעדלָעֿפ ,רֶעמיֹוּב
 ןַעמ . ןַעּפַאחרָעד ךַיז ץרַאה סָאד ָעטלַא יד ןֶעהֵעג ; עמשטֶערק ַא
 לערנעמ .לֵעֹמָעז ַײװצ ַא טימ שיט םּוצ ןָעֿפנַארּב טגנַאלרָעד
 ּוצ קנִיװַא םִיג ףלָאװ עטָאנ ,ןָעוויֹוא םַײּב לָעקנַיװ ַא ןיא טהָעטש
 ; םֶהָיִא

 !הכהב יד ,לערנעט .ךאמ -
 טרָעלק ןּוא ןַײרַא דנַאה ןַיא לָעזֲעלג סָאד טמהָענ לָעדנָעמ

 ='נַא םָעֹּפָע ,ךיז רֶע טמֲעש ,"םיִיחל, ןֶעגָאז לִיװ רֶע .טּונָימ ַא
 ,טשַינ ךיֹוא ךָאד טסַאּפ -- ןָעגָאז טשִינ ..., שנָעמ רָעֿכילטנַערָא
 .ןַעהַעטשרַעֿפ ץטלַא ַיר

 --!רַעֹומה:לֹוח םשה הֹצרִי םא ,לָעדנֲעמ ,םייחל ,ּונ --
 ,םָעצַײלּפ יד רֶעּביא ףלָאװ ַעטָאנ םהָיא טּפַאלק

 ָעטָאנ טֿכַאמ ,ררָעֿפ יר ּוצ סיֹורַא זיא לָעדנָעמ זַא ,ךָאנרֶעד

 : ןּורח ּוהיִתּתמ ּוצ יֹוזַא ףלָאװ
 ! רֶעדּורּב רֶעטּוג , רֶעה --
 ? םניֹוזַא סָאװ --
 משַינ םָעֹּפָע ךָאד ןֶענָעו רַימ ,רֶעגָיצנַײנ ַא לָעטש ,ךֶע --

 ןַײד ,רֶערּורּב רֶעטּוג , ךרָאה .ןָעווָעג זַיא ןֶָעווֲעג סָאװ .טנַײה ןוֿפ
 ליװ גנּויַא , רוי ַא ןַיּב ךַיא יו ,רַימ טלָעֿפָעג ,רימ טלָעֿפָעג רּוחּב
 ןָעמ .רָימ טלָעֿפֶעג רֶע ,רֶענַײּב טַימ גנּוי ַא ,ןָעשָארג ַא ןָענעַידרָעֿפ
 רֶעסֶעּב זיא רֶעוװ ,ָעירָעילֶאח יד ַײז טּפַאח --- ,רַיזח לָערנֶעמ טגָאז
 2ײמש ןורח ּוהיִתּתמ) טשִינ יַארוַא רִימ ? ןָערהָאי ענַײז ןיא ןֶעווָעג
 ,טסקנַײרַעג ..,. גָעוו רָענילֿפַאשז ןיֿפיֹוא תּבש יֹוזַא טשִינ ,(טלָעֿכ
 .ןֶע'נּורח ּוהיתּתמ ףלָאװ ָעמָאנ טלָעצִיק --- ? רֶערּורּב

 ?ּוד טסלַיװ סָאװ ןּוא ,קנֲעדָעגיֿפ ,קנָערֶעגי5ֿ ---
 לַיװ רּוחּב ןַײד .ךַיא לָיװ טשִינ רָאג ?לָיװ ךַיא סָאװ ---

 זַיא רנִיק ןַײמ רֶעֹּבָא ,יז זיא ,זיא יז יו ,ךַיא ּכָאה דיֹומ ַא ,ךַיא
 טשינ , בר ןַײק טשִינ .ךיֹוא ּוד טסַײװ --- ןִיֹּב ךיא רֶעוװ ןּוא ,יז
 יװ ןּוא ,ְךיֹוא ּוד םזיּב רֶעשַיֿפ ַא ןּוא .רָעשִיֿפ ַא --- רָאנ ,ןייד ןַײק
 רַעדנִיק ָערֶעזנּוא ןּוא ,ךָיז ַײז ןָערהיֿפ ,ךַיז ןֶערהִיֿפ סרָעשִיֿפ יר
 ליװ סֶע רֶעװ ןּוא ,ףלַיה סטָאנ טָימ ןַײז םרעשִיֿפ ְךיֹוא ןֶעלֶעוו



 = .םַײל ַעטלַא

 ,דנַאה יד רֶעהַא ּבעִיג .ןָעגנַעהֿפיוא ךיז לָאז ,םשִינ
 ,דנַאה ַיד ּוד טסָאה --

 ,טשוקּוצ ךִיז ןָעּבָאה דרֶעּב ָעיֹורג ַײוװצ ןּוא

 טימ ןַעֿפָארטעג ךיז טָאה ָעלֲעמּולּב זַא ,םנָעגרָאמ ףיֹוא
 ַעטַײװצ יד ףיֹוא ָענַײא ַײז ןֶענָעַז ,קרַאמ:טִיֿפ ן'ֿפיֹוא ןיהרש ַענַײֿפ
 ּוצ ןַעּביֹוהֶעגנָא ןָעּבָאה ןּוא ,טשיקּוצ ךִיז ןֶעּבָאה ,ןָעלַאֿפָעגֿפֹורַא
 ןּורח ּוהיִתֹּתמ ןּוא ףלָאװ ַעטָאנ ,תֹובא יד טנהָאמרָעד ןּוא ,ןָענַײװ
 ןּוֿפ לָעסִיּבַא טרֶערָעג ןֶעּבָאה ןּוא ,סַאג ןוֿפ ןהֵענּוצ ןֶעמּוקָעג ןֶענֶעז
 .י.בעװ

 לָעסָעג ץ'רָעּבִיא ןָעלטַיג טַימ לָעדנָעמ זַיא תּבש םָעד ךָאנ ןּוא
 לַאג יד ןּוא ןהָעֹזָעג ןָעּבָאה םיאנֹוש יד, ןּוא ,ןֶע רַיצַאּפש ןֶעגנַאנָעג

 ,.,"שפנ=תמנע רַאֿפ טצַאלּפָעג ַײז טָאה

 ןיא קרַאמשַיֿפ ץֿפיֹוא ןּוא ,רהָאי ַא ןֶעגנַאגָעגקֶעװַא ןַיא םָע

 טוָאלֲעגּבָא לָעסִיּבַא טָאה ןּורח ּוהיִתֹּתמ ,לָעטש ַא ךָאנ ןָעמּוקָענּוצ
 זיא לָעשַיט ַא ןּוא ,םינֹוק ענַײז ןוֿפ ףלָאװ ָעטָאנ ,םינֹוק ענַײז ןּוֿפ
 ,לָעׁשַיט ַא ןֶעווֲעג

 תמאּב ןָערָאװָעג רֶע זַיא ,טַאהָעג הנּותח טָאה לָעדנעמ זַא
 טגָאז ,הרבח ןַיא ןֶענװַאד הָירֿפ טמּוק .שנֶעמ רָעֿכַילטנָערָאינַא !

 ,ןעֿפנַארּב לֶעזָעלג ַא ַײּב "םייחל, ןֶעגָאז י טשינ ןיֹוש ךיז טמָעש ןּוא ,סַאנ ןַיא ןָעשנֶעמ עטלַא "ןֶעגרָאמ טּוגנ

 :לַײט ךיז טּפַאח רֶע : ןָעמיֹורנַײא ךַײא ךִַיא לָעוװ רֹוס ַא ןּוא
 ,..ּוצ ךיֹוא יֵלֲעטֶערּב, םּוצ הרבח יד ןַיא גָאט-נָעכָאװ ַא ןַיא לָאמ

 -םרָעשַיֿפ ןּוא םיבצק הרכח ַיד ןזַיא דמלמ רֶעקרָאװ םַײּב - |
 ַעגַידנַעֿפָאװ יד ןיא ךָאנ ןעמ טמוק ןָענװַאד ּוצ טֿכַאנ:וצ גָאטַײרֿפ
 =ּוצנָא טֿכַאנוצ גָאטַײרֿפ בצק ַא רַאֿפ טשִינ טסַאּפ סֶע -- רַעדַײלק
 ןַעניטנַײה םָעד ןּוֿפ טסעּוטש ןָעמ ןּוא --- ןֶעגַיד'תּבש ןַיא ךיז ןּוהמ
 םִיּתּבילעּב ָערֲעטלֶע יד ןֶעשַיווצ ןיֹוש טצַיז רֶעּבֶא לָעדנֲעמ .קרַאמ
 ןּוא גנּוי ַא ּוצ טמּוק .םינינע עשיטדָאטש ןֶענֶעוו טסעומש ןַעמ ןּוא
 םָעְקַיּפָאק גַיצנַאװצ ןּוא ףנִיֿפ, : ןַײרַא רֶעיֹוא ןיא ןָעלדנעמ טמיֹור -

 טּביוה ,ןֶערֲעה טשַינ ךַיז טֿכַאמ לָעדנֲעמ . , ."ךַעלשִיֿפ טנוֿפ ַא
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 טגָאז ןּוא ןַײרַא רּודס ןַיא לֶעדנֲעמ טקּוק ,ןָענװַאד ּוצ ןָא ןוח רַעד
 ,רֶעהֵירֿפ ןּוֿפ רֶעדָירּב עטּוג ץנַײז ,ןֶעגנּוי יד ,טרָאװ ַײּב טרָאװ
 ןַײמ ןָא רימ טקּוק, :םהיא ןוֿפ רֶעטֿכָעלֶעגַא םָאד ןָעֿכַאמ
 ..."!שנָעמ ר ןָעכילטנָערַא

 ,גנוי רֶעּבָארג רֶעטלַאנַא ,בצק יכדרמ טהָעטש רּומע ןירַאֿפ
 =ערּב םּוצ ּוצ ךַיז טּפַאה ןּוא ,ָץלַא ןוֿפ רֶעהַירֿפ דימּת טמּוק סָאװ

 ןַא ,טסַײװ רֶע רָאנ ,אנקמ קרַאמש םהִיא זַיא לָעדנֲעמ ,לָעט
 :עּב ךַיז רֶע טזָאל ,ירבע רֶעד ּוצ ןָעוָאל טשִינ םהָיא טָעוװ יכדרמ
 םַײה רֶעד ןַיא ךַיז ַײּכ ןַעסֶע ץיֿכָאנ תּבש סָאװ ,םָעד טיט ןֶענֶעגּונ
 ,"ךַעלקיטש}, ןָעלטַיג טגָאז ןּוא ןַײרַא דנַאה ןַיא רּודס םָעד רֶע טמהָענ
 םָעד ךָאנ טֿכַאמ ןּוא "השּודק,ַא רָעדָא "ללה, טנָאז ןזח רעד יו:
 ,הרבח רֶעטנּוא ךיז ןָעניבנג רֶעטסנָעֿפ ץרֶעטנִיה ,ןָעלֶערט ס'נזח
 ןיא הָעגַא ןָעט טִיג ,ןָעטַימ ןָעטֿכָעַר ןיא טלַאה לֶערנֲעמ זַא ןּוא
 ..*רעטַײװ גָאז ,ּונ ,ּונ, :ןַײרַא ּבומש

 .תּבש טּוג :ּפָאק ן'טִימ טלָעקָאש ,ךַיז טמָעשרָעֿפ לָערנָעמ
 לָעדנָעמ ןּוא ,ןֶערָאװָעג זַיא םָאד םּורַא יו ,םשִינ םַײװ ןָעמ

 .תּבש לּבקמ ןַיא ןּוא ַײרֿפ ןּוא קנַארֿפ רּומע ץ'רַאֿפ יֹוש טהעטשי
 'ןַײק ןיֹוׁש זַיא םֶענַײק ַײּב ,םהָיא ןוֿפ טשִינ ןיֹוש טֿכַאל רֶענַײק
 יהיתּתמ רֶעטלַא רָעד זַא ,רָאנ ,דּוי ַא זיא רוי ַא ; טשִינ שּודָיח
 =רֶעֿפ ,ןָענוַאד םַײּב ןַענָאז שידק ןַײז ּוצ ןַײא ךיז טֿכרָאה ןּורח:
 טנרֶעלַעגסיֹוא םהָיא סע טָאה רֶָעװ :םּונַימ ַא ךִיז רֶע טֿכַארט
 יו ירבע טדָער ןּוא טָאג רַאֿפ טהָעטש לָעדנָעט ןַײז --- ? סָאד
 , ..שטַײמ:שִירוי

 לָעדנַעמ ןַײז יװ ,טדיֹוּט ןָא ךַיז טנהָאמרָעד רֶעטלַא רֶעֹד
 5רָאה טָאג ןּוא ,רָעטָאֿפ ץֿכָאנ שידק טגָאז ןּוא ךָאנרֲעד םהָעטש

 ןַײז -- ןדַעןג ןיא ךַײלג ןטלַא םָעד טרהִיֿפ ןּוא םיֹוא םהָיא
 ,..!לָעדנָעמ

 ,ןַעּברָאטשָענ זַיא רֶעטלַא רֶעד ןּוא
 טלָעװ רֶענֲעי ףיֹוא םהָיא טַימ ןֶערָאוװֶעג םרָאד זִיא סָאװ

 סָאװ ,רּונ םַײװ ךיא .טשַינ ךיא סַײװ ,ןֶע גָאז:שירק םילָערנֲעמ ךָא ָאנ
 םָאװ א רָעד טימ טלָעװ רֶעד ףיֹוא ָאד ןֶערָאװֶעג ןַיא יו
 .טזָאלעגרֶעּבַיא ךַיז ךָאנ טָאה ןּורח ּוהיִתּתִמ רָעטלַא רֶעד

 =ַענ --- ןעלדנַעמ ּוצ ,ןהּוז םּוצ ןֶעניֹוצָענרֲעּבִיא ךַיז טָאה יז
 טרָאד יז זָיא -- ,ןֶעווָעדָאה ךֶעלקִינַײא יד רֶעטלֶע רָעד ףיֹוא טלָאװ:

 עא יי = 1 9 :
 - א גר גר כלפי ר ר יש : זו .יישז



 ךיז יז טָאה ,טֿפַאנ ןָעמּוקָעג יא םָע .גָאט ןָעצנַאנ ַא ןָעווֲעצ
 טניֹואווָענּבָא טָאה יז ּואוו ,ּבּוטש ןַיא רהָיא ּוצ םַײהַא טקנַײּברַעֿפ:
 -רָעּביא ּבוטש ןַיא טָאה יז סָאװ ,ןָעוויֹוא םָעֹד ךָאנ ,רהָאי 62
 יד ןּוא ,רָעטסנָעֿפ ן'רַאֿפ ןַיא סָאװ ,ּפמּולּפ םָעד ךָאנ ,טזָאלַעג
 :ןַעֿפָאלשנַײא טנָאקָעג טשַינ טֿבַאנ ָעצנַאג ַא טָאה ָענָערּוי ָעשִירַאנ
 רמֲערֿפ רהָיא ןָענֶעז דנֲָעוװ יד

 ןֶעמהָענ טוּומֲעג לָעדנֲעּמ טָאה הָירֿפ } רָע ןַיא ןֶעגרָאמ ףיֹוא
 ןטַימ ןַישַאמ ָעטלַא יד ןּוא שיט ץטַימ קנַארש ןָעטלַא םָעדז
 ואוו ,ןַײרַא ּבּוטש רהֵיא ןַיא ןֶעגָארטקֶעװַא סֶע קִירּוצ ןּוא ןֶעטסַאק
 ןֿכרּוד טְקּוקָעג טָאה ןּוא ,רהָאי 18 ךָאנ ןָעסֶעוָעגּבֶא ןַיא יז
 ךִיז טָאה יז .רָעסַאװ טפֶעש ןַעמ ּואוו ,פמפ םּוצ ל'רעטסנַעֿפ-
 לגנָא ךיז טַײצ ּוצ טַײצ ןוֿפ ַײז ןּוא טהָײנָעגֿפיֹוא םיכירכּת ןַײלַא
 ,ַײז ןִיא םיֹוא טהָעז יז יו ,ןַײרַא לָעגעַיּפש ןַיא טקּוקָעג ןּוא ןָעטכָאמ-

 .רָעדנַיק יד סָאװ ,רַאלָאד {0 יד ןוֿפ יז טָאה ּטּכֶעלַעג
 ךָאד רָאנ ,שרֹוח ןֶעדָעי טְקִישָעג רֶעהַט "ןָעטנַיה, ןוֿפ רהָיא ןֶעּבָאה:
 ,גָאט ןָעגיטנַײה זִיּב ךָאנ יז זַיא ךַעלטַיֿפ יד ּוצ עטיֿפּתוש ַא-

 .ןָערליג 9--8 ןַײרַא טֿפָעשָעג ןיא ךָאװ ָערָעי טנַעל יז
 .ל'רָעסקָעז ַא ּוצ יז טגַעל לָאמ ַא ,לירָע:הָעצ ַא יז טנעידרַעֿפ לָאמַא:

 יד טַימ ךָאנ רהָיא טֿפרַאד סָאװ, :יז טגָערֿפ ןָעמ זַא ןּוא

 ןוֿפ רלָעג ךַײא ךָאד ןָעקַיש רֶעדנִיִק ָערֲעַײא ? ןָעלדנַאה ךָעלשַיֿפ
 סָאד ןֶעזָאלּבָא --- קּוק ַא רּונ ס'טיג, : יז טרָעֿפטנָע + .. 3 ַאְקִירָעמַא
 ..."תֹורֹוד-רֹוד ןוֿפ הסנרּפ רֶעזנּוא זִיא סֶע -- ַעדמָערֿפ טֿפעשָעג:

 רע" רפש/



 , רעֶטעֶג ןּוא ןעַׁשְנעֶמ
 ץינָאטנַא טַימ תונכש ןַיא טניֹואווָעג טָאה ןַירָעשַיֿפ יד ערלָאג

 ףיוא ןַיא סָאװ , לַעזַײה ןָעגַידהברּוח:ןַײלק םָעד ןיא ץנוָאטֿכַאי
 יװ ענַײא ,ׁשָעװ יד ןַעשַאװ רֶעּבַײװ יד ּואו ,לָעכַײט םַײז רֶענָעי
 =רַעֿפ ןּוא ןָענַאמ יד ןוֿפ תֹונמלַא גנַאל ןיֹוש ַײז ןָענַעז ָעֹרֲעדנַא יד
 רעד ןַיא ןָערהָאֿפּוצ ךי ןֵענֲעז סָאװ ,ָערֶעַײז רֶעדנַיק יד ןוֿפ עטוָאל
 ,טלֶעוװ

 :םַײהַא לָאמַא זַיא ,קַינשַאמַאק םַיח ,ןהּוז רֶערָעטְלֶע םָעדלָאג
 טרָאר טָאה רֶע ּואוו ,זדָאל ןּוֿפ ןֶערהָאֿפוצ דע ומֲה-לֹוח ףיֹוא ןָעמִיקַעג
 . ןָעּביֹוהעגנֶָא ליטש-רעד ןַיא ךַיז טָאה ןּוא ,ןמז ן'רֶעּבִיא טַײּברַאעג
 טמּוק םָע ,רַאילָאטס םָעד קָעטנַא ,ןהּוז םָעינָאטנַא טָימ ן'דוס ּוצ
 .גֲעװ ןַיא טשִינ ץלַא ךָאנ ךיז טֿכַאמ גנּוי רעד ןּוא ,בֹומ:םֹוי ךָאנ

 טי יש ןַײאּבוטש ,ךִיז טהָערד רֶע רּונ ,רָעטסַײמ םּוצ ןַײרַא
 ןּוא ןָעטסַאק ןַיא טיֹורּב סָאד ןעסָאלשרָעֿפ ןיֹוש טָאה רֶעטּומ יד
 :ַײװצ יד ןֶענֲעַז טֿכַאנ רֶענֲעש ַא ןיא טשרֶע ,םהָיא טִימ ךַיז טנעַירק
 ןעמ ,ןיהַא טֿכוז ןֶעמ .ןָערָאווָעג ןעלַאֿפרָעֿפ ,קָעטנַא ןּוא םייח ,םירּוחּב
 םנעירק ענירּוי יד ,ןַײרַא םִי ןיא ,םִירּוחּב יד .ָאטשַינ -- רֶעהַא טֿבּוז
 ןיז "= יד .עביוװ רעד םימ ץ'ױנ יד ,ע'"ינ רַעד טימ ךיז
 ,טרהָעקרָעֿפ םה'נעט עמַײװצ יד ;טדָערֲעננָא םָענַײמ טָאה ןהּז
 .ערלָאג ,ןָעגרָאמהָירֿפ-רָעמּוז םָענעש ַא ןַיא ןיּב ןֶעווֶעג םִע ןַיא יֹוזַא
 ןעגָאלש ןּוא ,לָעזַײה ןוֿפ ריהט רעד רַאֿפ יֹוזַא ןֶעהֲעטש 2 0
 ךערַײר ןּוא ,ןעטַײּבנָא ףיֹוא שטשרָאּב םָעד יה לעטרָעֿפ ַא טימ ןָא
 ; םיֹוא ץרַאה סָאד רַעטַײװצ רֶעד רַאֿפ ַענִי א ר

 ? ןַײז טציא ַײז ןָענָאק ּואוו --
 .ןַערָאװַעג ןָעקנּורטרָעד יאֵדְוַא םי ןַיא --
 !ןהַײצ םיטַיֿפ יד רַאֿפ רֶעדנַיק ףיֹוא ָעווֲערָאה --
 ,טימ רֶעטנּוא ָענירּי ירד טיג +ַײז ןֶעּבֶעל רשפא ןּוא --
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 .רָעטנּוא ָיֹונ יד טֿפלֶעה !ַײז ןֶעּבֶעל רשפא ןּוא --
 ?ןֶערָאוװָעג טקִילנֶעּב ַײז ןָענָעַז רשפא ןּוא --
 ןּוא רָעדלָעֿפ ָענֶענַײא ָערֶעַײז ןיֹוש ַײז ןֶעּבָאה רשפא ןּוא --

 ? רֶעזַײה;
 ?ןָעֿפלָעה רֶעטלֶע רֶעֹד ףיֹוא ןָעמַאמ רֶעמִירָא רָעד ךָאנ ןּוא --
 ; ןִירֶענָערטףעִירּכ יד ,על'הנח ןהָענּוצ טמּוק לָאמַא טַימ

 ןֶערָעװ ךַײא ןָעלָאז תֹורּושֹּב עטּוג ,ַעלָעדלָאג ,ָעֹלָערלָאנ
 !ךַײא רַאֿפ ףעִירּכ ַא ָאד זַיא סֶע 7

 ?ףעִירּכ ַא ןֶענַאװ ןּוֿפ --
 ,םי טַײז רֶענֶעי ןּוֿפ ,לָעֿפיש ַא טַימ ףעֶירּב ַא --
 רַאֿפ ,טָעקַאּפ-ףעַירּב ַא ןָעּבֶענֶענרֶעּביא רהָיא טָאה יז ןּוא

 ,ףעַירּב ַא ןָעווָענ ְךיֹוא זַיא עיֹוג רֶעד
 סיֹורַא ןֶעמהָענ ַײז טשרֶע ,ףעירּב יד ןַעסַירָעגֿפױוא ןֶעּבָאה ַײז

 ןֶעטלַאה ,ןֶעשּולֶעּפַאק טימ םיצירּפ ַײוװצ ,םָעיֿפַארגָאטָאֿפ ַײװצ

 טימ םכילע:םֹולש ּבָא ךַיז ןֶעּבעִיג ןּוא דנַאה ןַײא ןיא ךֶעלֲעקָעטש-
 ,דנַאה רֶעטַײװצ רעד

 ,ַײז ָאא םִע ָע .םָעיֿפַארגָאטָאֿפ יד ןָא ןָעקיק רֶעּבַײװ יד

 .ָעמלָעט
 ו

 שרָעֿפ רָאנ םִיּפָע ,ךיז טֿכַאד -- ?ַײז טשַינ סָע ןָענָעז
 ןַײװָענ ַא ןיא סיֹורַא ַענִידּוי יד טָעּפילח -- ,םַײח ןַײמ --
 .עייוט יד םנַײװ -- ,שַײלֿפ ןַײמ .,טולּב .ןַײמ =
 ג ןָעמ טָאה ,רֶעּבִירַא זיא גנּושַאררֶעּביא ָעטשרֶע יד זַא

 .רָערנִיק ָענֲענוֿפָעג קִירּוצ יר ןָעטֿכַארטַעּב
 רַעֿפ טשַינרָאג ךַיז טָאה םַײה ןַײמ --

 ,ָענִירּוײ
 ,טשינ ְךיֹוא קָעטנַא ןַײמ --
 ,סָעקשרנֶעה יר טיט ,טסָעװ רֶעד ףיֹוא טַײק יד ןָא רּונ קּוק --

 ,דנַיק ַא םילָערניז ןַײז טלָאװ רֶע יוזז

 רֶעֹד יו ,רֶעדנילַיצ ַא טגָארט רֶענַײמ יו ,ּוד טסהָעז ןּוא --
 .לָעקנַאד ףַארג:

 רָענַײמ *םענַײד , טָאה ןעטֿפָעלש םּוצ ,םּולּב שִירּוי ,ַעה --
 =ָעג ךיז רֶע טלָאװ הצֲע ַא רַאֿפ סָאװ ,םייח טשינ זַא ?טדֲערֶענָא
 .ָעייֹוג רֶעד ּוצ ָענִידּוי יד טגָאז - ,ןֶעּבֶעע

 :לָאג ןַיא ; םהָיא טימ זַיא סָאװ ,קִילנ סָאד טשַינ ךָאנ סַײװ ךַיא --
 ,ןֶעסֶעגרֶעֿפ ןֶעטַאט רֶעטלַא דֶער ןָא ןּוא , ךיז רֶע טרהִיצ ןָעטַײק ַענֲעַד
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 .ףעִירּב יד לָאז רֶע ,ןהָענ רָערהֲעַל השמ ּוצ ףרַאד ןַעמ --
 ,ןֶענֶעיילרֶעּבָיא

 +טלעקַיװעגנַײא םָעלַײשטַאֿפ יד ןַיא ךַיז ןעּבָאה רֶעּכַײװ עדַײב

 רֶערהֲעל השמ ,ףעַירּב יד טימ ןָעגנַאנָעג רֶערהָעֹל השמ ּוצ ןוא

 רֶעַײז ןוֿפ, ןָערֲעה ןָעזָאל רֶעדנַיק יד ַיװ ,טנֶעַײלֶעגרָאֿפ ַײז םָאה

 יד ןוֿפ ןֶערֶעה וצ ַײז ןעשנַיװ ָעכִילמענ סָאד ןּוא ,רנועג ןקעיל

 =} { ןי יח "*װ וא ;ײז ןעבַײרש ךָאנרָער .,"ןרעטלע עּכעיל
 -=רָעּביא תורצ עסיורג ןֶעּבָאה ַײז ,ןֶעטֶעגרָעֿפ טשַינ םרָעטּומ עטלַא

 'ײז ןּוא ,הנרדמ לעקיטש ַא ףיֹוא ןֶעמּוקֲענ ןֶענֶעז ַײז זַיּב ,ןעטילעג

 רַאלַאד 15 ןענעַיררעֿפ ייא , םַאטשרַאװ ןַײא ןַיא ןָעטַײּברַא ערַײב

 "יד ןָעקַיש ַײז ןּוא ,טַײּברַא ןַאהרַאֿפ ןַיא גירנעטש טשַינ רּונ ,ךָאװ ַא

 :רָעֿפ טשִינ ַײז ןָא ךיֹוא רֶעטַײװ ןֶעלֶעוװ ןּוא ,טנוֿפ ַא ּוצ םרָעטּומ

 ךוא טֿכאנ עצנאנ א ןעצי ײז וַא ,ףעַירּב יד ןעגידנ ע ײז .ןעסענ

 !-| ןקי= .סיש פטַאל יד ןיש םהענ טָא רונ ,ףעירּב יר ןעבַײרש

 ,ןֶענִירנֶע ףעִירּב יר

 ,רעִיּפַאּפ ךֶעלקיטש ץהָאלּב ַײװצ ןֵענֶעלעג ןֶענֶעז ףעִירּב יד ןִיא

 :טלהָאצֶעגסיֹוא הָימ- סיֹורג ךָאנ טָאה רֶעטְעלַיּפש שּוּבייל עֿכלֶעוװ רַאֿפ

 ,ןעשַארג גַיצֿפוֿפ טימ לּבּור 7 ּוצ ַײז רַאֿפ

 ןעגנַאנָעג םליע; :תיּב ן'ֿפיוא גָאט םֶענֶעי ךָאנ ןֶענֶעז רַעּבַײװ יד

 ,קירּוצ ךַיז ןעּבָאה ַערֶעַײז רֶעדנַיק יד זַא ,ןענַאמ ָערֶעַײז ןֶעגָאזנ

 ,ןֶעסֶעגרֶעֿפ טשִינ םָעמַאמ עטלַא יד ןָא ןֶעּבָאה ןּוא ,ןענופַעג

 'םַײצ א תונכש ןיא רֶעּבַײװ ַײװצ יד םּבִעלענ ןֶעַּבָאה ױזַא
 רַאֿפ ןָערהֶאי טַימ טַײצ ַא ןּוא טוט סנָענַאמ יד ךָאנ ןָערהָאי טַימ
 ;םָאװ ,לעזַײה ןעניד'הברּוח םָענַײלק םָעד ןיא טיוט םנָענַאמ יר

 7 ןעשאװ רעכײװ יד יאװ ,לָעֿכַײמ טַײז רֶענעי ףיוא םהֲעטש
 :םעד וצ תופתוש ןַיא ןעמיוקעגנַײרַא יא לָעזַײה ענַײלק סָאד ,שָעו
 :?)ג ,םּורַא ױזַא יװ רּונ סֶע טסַײװ טָאג ןַײא ,יֹוג םָעד ּוצ ןּוא דּוי
 טוָאלֶעגרֶעּביא טָאה רֶעֿכלֶעוװ ,חלג ַא ּוצ סֶע טָאה ,ןָעמ טגָאז ,טרֶעה
 ןיא ,טלַײטוצ ךיז ןָעּבָאה "ּפָעק, יד זַא ןּוא ,"םעק, סקָעז ךַיז ךָאנ

 6 םִיּפע רֶע טָאה ,ןָעמּוקָעג רֹלָעג יֹוג ַא ַײּב ןֶעדּוי םָעֹר םִיּפֶע
 ,ןַעמּוקֶענסיֹוא יא םִע ,גּונעג -- ,"ּכָאק,א ןוֿפ קלח ןַײא ןֶעמּונ
 עא עג טָאה לֶעוַײה סָאר ,ןֶעדּוי םּוצ טרָעהָעג לעוַײה ּבלַאה 8
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 ןַעסָאנָעגּבָארַא ךַיז טָאה סָאװ ,ןֶעגָער רֶעֹד םּורָאװ ,דנַאװ-רֶעַײֿפ ַא
 ן'ֿפ יֹוא ןֶעסָאנָעגּבָארַא ךַײלג טָאה ,רָעלַֿײּפש סם'נַײטשרָעַײֿפ ןוֿפ
 =טרנֶעוו ץנַיד יד ןֶעגיֹוּבֶעג טָאה ןֶענֲעֹר רֶעֹד ןּוא ,לָעֿכָעַד ם'לָעזַײה
 ,ןֶערּוי ן'טימ ט'הנעטענ גַירנָעטש טָאה יֹוג רעד .ךיז רֶעטנּוא ךֶעל

 :נּוא רַאֿפרָעד ןַײלַא רֶע םָעוו ,לַאירעטַאמ ןָעֿפיֹוק ,ָאז רּוי רֶעֹד זַא
 רלָעג ןַײק "טקנופ, דּוי רעד טָאה .לֵָעטְדנֲעװ סָאד ןרֶעיֹומרֶעמ
 ּוצ רהָאי ןוֿפ טֹּפֶעלׁשֶעגּבָא ךיז םָע טָאה יֹוזַא ןּוא ,טַאהָענ טשִינ
 ַענַײז ןדנ טלהָאצֶענסיֹוא ןיֹוׁש טָאה לָעזַײה קלח םינֲעדּוי םָעד ,רהָאי
 ,ןַענַאמ ָערָעַײז טימ קָעװַא ךָאנרָעד ןָענֲעז סָאװ ,רָעטֿפָעט ַײוװצ
 לָעזַײה סָאד ןּוא -- ,ַאדַאנַאק ןַײק שזַא עטַײװצ יד ,ַאק ירּפַא ןַײק ענַײא
 ,דנַאװ:רעַײֿפ ַא ןהָא ןעכעילכעג ץילַא זיג

 טָאה רֶע ּואו ןּוא טַײצ . ךַיז טָאה רֶעֹּבֶא יינ רֶעד

 טָאה ,ןֶענּופָענ ןַײטש ןֶעגירֲעּבִיא'נַא ,לָענַיצ ןֶעגִירֶעּביא'נַא סַאג ןַיא
 =ַאזֲעגנָא טַאהָענ ךַיז טָאה םִע זַא .,ןעּפעלשּוצ םַײהַא טֿבַארּבַענ רֶע
 =רָעֿפ ןֲעמּונָעג ןַײלַא ךיז רֶע טָאה ,לָענַיצ לָעסְיַּב טֿכָער ַא טלָעמ
 ןוֿפ ענַיר יד טניֹונַענּבָא טָאה ןּוא דנַאװ:רֶעַײֿפ קלח ןַײז ןרֶעיֹומ
 םָע זַא ,יֹוזַא ,ךַאד קלח םיִנָערּוי םָעֹד ףיֹוא רֶעלֿכַײּפש ס'נַײטשרַעַײֿפ
 םָעד ןּוֿפ ךָעלטדנָעװ ַענַיד יד ךיז ןָעּבָאה ,ןָענַער ַא ןֶעווֲעג ןַיא
 ןֶעמ זַא ,ןֶענּורָעג יֹוזַא טָאה ךַאד ןּוֿפ ןּוא ,טלָעקָאשֶעג ּבוטש ם'נָעדּוי
 .,רָעלֲעט ,ּפָעט קנַאט ןּוא שיט ץֿפיֹוא ,ןָעטֶעּב יר ףיֹוא טזומענ שי

 רָעסַאװ סָאד ַײז ןָיא לָאז םָע ,ןָעלֲעטשרָעטנּוא ןָעלסיש ןּוא םֹנָעְקֲעּב
 ,ןענִירנַײרַא

 'ףיז ןָעשַיוצ יונ רֶעֹד ןּוא דּוי רָעד ןָעּבָאה ללכּב יֹוזַא רּונ
 ןּא טלָערַיזֶעג ךיז .םֹולש ןַיא ךיז טגעִירקָענ ,םֹולש ןַיא טּכָעלעג
 ךיֹוא ןָעּבָאה םֹולש ןיא ,ןֶָערָאװֶענ רבח קִירּוצ ךָאנרָעד רעטַײװ
 רֶעֹד ּוצ ןהָעג ָעיֹוג יד טנָעלֿפ ,ָענֶערּוי רֶעֹד טַימ ץייֹונ יר טּבֲעלַענ
 ,געַיװ ןַיא קָעטנַא םָענַײלק רהָיא טזָאלָענרעּבִיא טָאה ןּוא טַײּברַא
 רּונ לָעמִיה םָעד ןָעדלַאוֶעג טֿכַאמָעג טָאה יֹוג רָענַײלק רעד ןּוא
 טָאה ץֿכלָעװ ,הנכש ץטַירּוי יד םהָיא ּוצ ןַײרַא זַיא ,ןֶעטלַאּפש ּוצ

 "דנַאה יד ףיֹוא םהָיא טָאה ןּוא ,ן'םייח רהָיא ןֶעגיֹוזעג לָאמטסנֶעד
 ,םַײח רֶענַײלק רֶעֹד .טסּורּב רהָיא ןּוֿפ םהָיא ןֶעּבֶעגֶעג ןּוא ןֶעמּונָעג
 ,גיטֿכיזרָעֿפַײא טרָעװ ,דנַאה רֶעטַײװצ סרָעטּומ רֶעֹד ףייא טציז סָאװ
 ךָעקּוק ּוצ ןָא ןֶעּניֹוה ײנ םָענַײלק ץ'טימ רוי רענַײלק רֶעד ןּוא
 לַאמטסנַער ןיֹוש ךַיז ַײז ןַעּבָאה רשפא ;ןרַעדנַא ןֿפיֹוא רַענַא
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 ,,הששרשש"רעטשיר יר יי עיר ערליי ער ער, של עה עי 7 ער ער ראה עיר ע"א 7 בעי בעד עד אה יד עי עי" עד בע" על עד על ער בע" י"בעל בעיבי עיר" עי" עי עי יישר

 זיא ,,,ןָעֿכַאמ ּוצ אְקִירֲעמַא ןַײק ַעזַײר יד ןָעמַאזּוצ טסֶעּומשֶענּבָא
 יד ַעלֶערלָאג זַא ,לשמל ,חסַּפ ַא רַאֿפ ,ןָעמּוקֲעג בֹוט-םוי ַא רַאֿפ
 יד ןּוא ,ןָענֹוצַעננַײרַא ףייה ןיא ּבוטש ןוֿפ ךַיז טָאה ןַירָעשַיֿפ
 -בּורא םֶעילַאּב יד ןעשִיווצ ךיז ןֶעּבָאה ,םָעקַידנַיא יד יװ ,רֶעדנִיִק
 רַעד ָץיֹונ יד טָאה - ,רלַאװנ ַא טימ ,ןַײװֲעג ַא טימ טרָעגלַאווָעג
 סֶע ןִעּבַענֶעג ןּוא טּפַאהָעגנַײרַא ךיז ּוצ ּבּוטש ןַיא וי סֶענִירּוי
 םירניק םָעד ךָאנרֶעד טגָעלֿפ ָענִירּוי יד , גָאטַימ רהָיא ןוֿפ ןֶעסֶע ּוש
 רעד ןּוא ,ךָעלדנַײטש עסַײה םִַימ ן'רשּכ ןּוא ןֶעּבַײר ,ן ןרעַײש ליֹומ
 ַײּב זיא ,,,לָעמַיה םּוצ ןַיּב ןֶערלַאווָעג ןָעכַאמ יב טגָעלֿפ גנוי
 ,טִיהֲענּבָא עטַײװצ יד סֶע טָאה ,ןֶע ראש קנַארק דנַיק סָאד רֶענַײא
 ענַײא טָאה םיונ ןַיא ,טֿכַארּבֶעג תֹיאּופר ,רָעשדלָעֿפ םּוצ ןָעֿפָאלֶענ
 ןַעּפָארט ַא ןּוא טיֹורּב לֶעֹּב עלי ַא ,רֹלָעג ןֶעשָארג ַא רֶערֶעדנַא רֶעד
 ,טגרָאּבעג ךלימ

 טנָאקַענ טשינ ןָעּבָאה םינכש ַײװצ ַיד ןוֿפ רֶעטֶענ יד רּונ
 עסיֹורג טֿכַאמָעננָא ןָעּבָאה ןּוא םֹולש ןַיא ךיז - ןעשִיווצ ןֶעּבֲעלי
 ,םינכש יד ןָעשִיוצ ן'תקולחמ-

 רָעטַײװצ רֶעד סֶע טָאה ,טָאנ ןַײא ןוֿפ ביט:םֹוי ַא ןֶעמּוקָעג זיא
 :רָאנ ,רהָאי ץנַאג ַא ױזַא ,לשמל ,ןַעדַײלרָעד טנָאקֲעג טשִינ טָאג
 עג רֵעד ַײּב רֶעֹּבֶא טמּוק ;םֹולש ןיא ךיז ןַעמ טּנָעל ,טשִינ
 =ֿפייא ןיא ּבוטש םייֹוג םָעד ןוֿפ ןּוא ,טֿכַאנ:סוטסירק יד ,בֹוטיםֹוי א
 ַענִירּוי יד םָאה ,ןָעטֿכִירֲעג ןַײנ ָצֹרֶעַײז ןוֿפ קַאמשֶעג רֶעֹד ןֶעגנַאנָעג
 ןֶעגַילַײה ן'טימ ןֶעמּוקֲעג זיא חלנ רַעד ַא ןּוא ,,,זָאנ רעד טימ טהערדֶעג
 רֶעדנִיק יד ָענִירּוי יד טָאה ,"סעקצַאלּפ , יד *ןֶעצנֶעווׁשֲעּב , רֶעסַאוװ
 ןַא ,טזָאלָעגסיֹורַא טשִינ ַײז ןּוא בוטש  ןַיא  ךַיז .ּוצ ןַעסָאלשרָעֿפ

 םָאװ ,"ַעפעק:רַיױח ָעטלֶענֶע רֹּפָענּבֶא סָאר ןהָעורֲעד טָאה ָענִידּוי יד
 =נָא רהיֹא טָאה ,טרַאטשָעגסיֹױרַא סנירג טָאה רֶעֹכֶעלֶעגיֹיא יד ןּוֿפ

 ,גָאט ןָעצנַאנ ַא טַײּפש יז ןוא ,ןֶָעידּונ ּוצ ןֶעּביֹוהָעג
 רַימ ַײז ןֶעלָאז רהָאי ץרַאװש ַאזַא !ַײז ַײּב ביט-םוי ַא ,

 טשינ בֹיט-םוי ןָעצנַאנ ַא ןּוא ןָעגָאז ָענידּי יד טג עלֿפ -- ןָעָאה
 , ןענייא יר רַאֿפ ע'יונ רֶעד ךַיז ןָעזַײוװ

 יד ןּוא ,חסּפ ַא ,ב'ט:םוי רֶעשִירּוי ַא ןֶעמיִקָעג רֶעטַײװ זַיא
 טקַאהרָעֿפ ריהט יד ַע'יֹונ יד טָאה ,טֿבָאקֶעג שַיֿפ יר טָאה ָענִירּוי
 ;ּבוטש ןַיא ךיז ַײּבי

 ,ילָישטהָאמסַאז ַאינָעס ,ַאטנָעיוװס ַאוַישרַאּפ יקסווָאדַישז --
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 ָץרהִיא ָעייֹונ יד טָאה -- ,תֹוצמ יד טֿכַארּכָענ טָאה ןָעמ זַא ןּוא
 ,ןָעסָאלשרָעֿפ ריהט יד ןּוא ּבּוטש ןַיא טּפַאהָעגנַײרַא רָעדנַוק;

 ןֿפיֹוא שַיֿפ יד טָאה ָענִירּוי יד זַא ,טֿכַאנ רֶעדףיֹוא תּבש ןּוא

 ןּוא ,טנֶערּבֲעג ךַיז ןֶעּבָאה טֿכיל:תּבש יד ןּוא טלָעטשָענֿפױרַא שַיט'
 רָעטסנָעֿפ ןֿרּוד ָענִירּוי יד טָאה ,ןֶעגנּוזֲענ תורימז טָאה ךּורּב רהָיא:
 יד טּפָעלש *יונ, רֶעֹד ַיװ ,גידנָעהָעזרָעד ןּוא ,טקוקָענסיֹורַא

 ךיז יז טנעלֿפ ,טלָעְקִיווָענמּורַא קַאז ןַיא ןּוא דמַאז טָימ עקשטַאש
 ;ןַאמ םּוצ ןַעֿפורנָא;

 המּוא ַא ,טשַינ תּבש ןַײק ַײז ַײּב עקַאט םִיַּפָע זיא םָע --

 ,..!םִיַּפָע'
 =רַעֿפ ךַיז ןֶעּבָאה תינכש יד .טַײצ עגנַאל ַא קָעװַא זיא םָע = |

 ,קָעטנַא ןּוא םַײה ,ַאקִירֲעמַא ןַיא ָערֶעַײז רֶעדנִיק יד ,טרֶעטלַע'
 =ענֿפױא ןָעּבָאה ןּוא ןֶערָאװַעג ןַעלַאֿפרָעֿפ ּואווּקֶע גרֶע רֶעטַײװ ןֶענֶעז

 ךָעלקַיטש ןּוא סָעיֿפַארגָאטָאֿפ ןָעקיש ּוצ ,ףעִירּכ ןָעּבַײרש ּוצ טרָעה
 ןָעּבעַיו ןָעלהָאצסיױוא לָאז רֶעטָעלַיּפש רֶעֹד עֿכלָעוו רַאֿפ ,רִיּפַאּפי
 ןַעּכָאה ,ַענַירּוי יד יו ֹוזַא ,ָץיֹוג יד ,ןעשָארג גַיצֿפוֿפ טיט לּבּור-
 *רָענַײד, זַא :טגָאז יר ,ןַעֿפרָאװָעגרָאֿפ רָעטַײװיצ רֶעד ענַײא רֶעטַײוװ

 .טרהָעקרָעֿפ ט'הנעט ַעטַײװצ יד ןּוא .,טדָערֶעגּבָא "םָענַײמ, טָאה
 =עג טנעלַעגנַײא ןַעצַאגנַיא זַיא לָעזַײה לַײט סיִענַידּוי רעד רּונ

 לָע 5 סָאד ,רָעלֿכַײּפש ס'נַײטשרַעַײֿפ ןוֿפ ענַיר רֶעֹד רֶעטנּוא ןֶערָאװ
 .עג ךז ןַעּבָאה עֿכלַעװ , 6 רעיֿפ יד ףיֹוא .ןקלַאֿפעג זיא
 רֶעט 5 טֿכַײל רַעד ַײּב ןָעלַאֿפנַײא םּוצ ךיז טלֶעקָאשָעג ןּוא טלָעסַײרש

 =עג ןעֿכָארּבּוצ ןֶעצנַאגנִיא זַיא א ןוֿפ ןעמייק רֶעד ,גנּונָעווָעּב-
 ַעצנַאנ יד ןַעלַיֿפנָא טנַעלֿפ ןָעװַײא םָעד ןּוֿפ ךיֹור רעד ןּוא ,ןָע רָאװ

 רָעד ןּוא ףתוש רָעֹד סָאװ ,ךָאװ ַא לּבּור ןָעּבלַאה םָעד ןוֿפ ,ּבּוטשי
 חויר לַײט רהֵיַא םיֹוא רהֵיא טלהָאצ ,ןֹורח ּוהיִתּתִמ 'ר ,ןּתּוחמ
 טלהָאצ ןֶעמ זַא ,גהנמ ַא ,סרָעשַיֿפ יד ַײּב ,ַײז ַײּב ןיוש זַיא יֹוזַאָז
 רלֲעג ןַײק טֿפָעשָעג ןַיא טָאה יז שטָאה ,חַויִר לַײט ַא הנמלא רֶעדְי

 טִימ ןָעמּוקסיֹוא םיֹוק יז ןָאק ,(הקזח רַאֿפ רּונ ,טגַעלֶעגנַײרַא טשַינ
 ןּוֿפרָעד ןּוא ,תּבש ףיֹוא שַײלֿפ לָעקַיטש ַא טיט ,ךלימ ןּוא םיֹורְּב
 ןִירָעמַערק רֶעֹד ןָעל'הנח ךָאװ ַא ןָעשָארג גיצנַאװצ ךָאנ יז טלהָאצ:

 גַיצנַאװצ ןּוא טרָעדנּוה ךָאנ ףיֹוא ,םיכירכּת ףיֹוא טנֶעװַײל רַאֿפ
 יו ,ּבומש לַײט רהָיא ןַיא טּכֶעלֶענ יז טָאה רֶעמּוז ,אלימ .,,רהָא
 םָאר .רָעטְנַיװ ןֶעמּוקָענ רֶעּבֶא יא םָע ,טנָאקָעג טָאה יז טַײוש
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 ךוא ףּתֹוש םּוצ ןָעהַיצנַײרַא רשפא ךיז יז לָאז ,טמהָענ לָעטסָערֿפ

 ענִירוי ַא) עמסָע'נּתּוחמ יד ָעל'ֵעמּולּב זַא ,ןֹורח ּוהיתּתמ 'ר ןּתּוחמ
 .נָא טזומַענ-+ןָעּבֲעלרַעד המקנ רהיא ןוֿפ לָאז (רהָאי גיצֿכַא ןוֿפ
 הצַע רֶעדנַא ןַײק ןֶעּבִילּבֶעו טשִינ רהָיא זיא-!שַימ ןַײמ ּוצ ןֶעמּוק
 שטָאח ,ּבוטש לָעקנַיװ ַא ןיא ָעיֹוג רֶעד ַײּב ןרָעטנִיוװֲעצרֶעּביא רּונ
 ,"בֹורק רָעטַײװ ַא יו ,רֶעסֶעּב לעַיֿפ ןיא ןכש רֶעטּוג ַא רּונ, ,ָץייֹוגַא

 טָאה ןּוא ,רֹובּכ ןָעטסֶערג ן'טִימ ןָעמּונָענּוצ יז טָאה ץייֹונ יד
 'רהָיא ןוֿפ ךס ןַײק .,ןָעװַײא םַײּכ לַעקנַיװ סָאד ןֶעּבֶענֶענּבָא רהָיא
 ַעגיררָעטנַיװ יד .,ןֶעגָארטּוצרֶעּבִיא טַאהֲעג טשינ יז טָאה לַעּביטש
 עשָעקרָעט יד ,לֵירָעמלֶע סָאד ,ךָעלרָעטֿכַײל:תּבש ַײװצ יד ,ַערד לָאק
 ,"ַעץלָעטסֶעק, םָאד ןּוא ּביֹוה רֶעניר'תּבש רֶעד טַימ לַאש

 .ןַעוװַײא םַײּב ּבֹומש לָעקנַיװ ןַיא טניֹואווָעג ַענִידּוי יד טָאה
 ןיא ,טָעּב םָע'יֹוג רֶעֹד רֶעביא ,רעטסנָעֿפ םַַײּב לָעקנַיװ ןָעטַײוװצ ןַיא
 לָעּפמָעל ַא 8 ךיז טָאה סֶע ןֶע ֿבלָעו רַאֿפ !רלִיּב גילַײה ו, ַא ןֶעגנַאהֲעג

 טנערּכָעג
 ,לַעקנַיוװ םָעד ןַיא ןָעקיק ּוצ ןִיהַא טַאהָענ ארֹומ טָאה ה ץנודוי יד

 טרָעװ טָא ,,, ןֶעניֹוא יד טַימ טנַירנַיז יז ,רלִיּב סָאד טגנָעה םָע ּואוו
 ןֶעווֲעג ןוא רֶעֿכלֶעװ ,ּפָאק-סוטסירק רֶעד ןּוא ,,.רנִילּב ןיֹוש יז
 רהָיא ךַיז טָאה ,ץנַארק:ןעגַײװצ ןֶענירעֿפָעטש ַא טימ ןָעמּונָע גמּורַא
 ענַיד'רּוּפּכ-םי עטלַא סָאד ,,.ןעטַײװ-רָעד ןוֿפ טֿכעטש ,טֿכַאדָעג

 ,טַאהַעג ךַיז טִימ טָאה יז סָאװ ,ןָעמַאמ רהָיא ןוֿפ השּורי ַא ,רֹווחמ
 םָע לָאז ָעיֹוג יד זַא ,טלָעְקִיװָעגנַײא ךּוט ןָעשַיקרעט ןַיא יז טָאה

 =תאירק םּוצ יש ןֶעמוקֶג ןיא םִע זַא ןּוא ,ןֶעהָעז טשַינ
 ?רֶעדַינַא ָעלֲעטְסעק סָאר לֶעקנַיװ רהָיא רַאֿפ יז טָאה ,ןֶענֶעַײל א

 לָאז דֵיּב:םּוטסירק סָאד זַא ,טפאמעג הציחמ ןימ א-טלעטשעג
 ,,,הליפּת רהָיא ןַערֶעה וי:

 ןַעמּוקֲעג זאא סָע זַא .ָץּבלָעזסָאד ךיֹוא זיאי טא רעד טַימ
 טָאה ,ןַעֿכַאמ טֶעּבֶענ רהָיא טֿפרַאדָעג טָאה יז ןּוא טֿכַאנרָעד-ףיֹוא

 -רָעֿפ טָאה ןּוא ,ןָעֿפָאלשנַײא ןיוש טָעוו ָענירּוי יד זַיּב טרַאווָענּבָא יז
 ײז סָאװ ,טָאג רהָיא טִימי ענירוי יד זַא ,לֶעקניװ לַײט רהָיא טלעטש

 טלעקִיוװֶעגמּורַא זַיא סָעֿכלֶעוװ ,רוזחמ סָאד) ,ָץלָעטסֶעק ןיא טרָאד טָאה
 ,טרָאװ ַא ןַערֶעהרע /ר טשינ הלילח לָאז (ךּוט ןָעשַיקרַעט ןַיא

 ץנִירוי יד .טֿכַאנוצ: גָאטַײרֿפ רֶעטשרֶע רֶעד ןֶעמּוקָעג זַיא םָע
 .לָעקנִיוװ רהָיא ןַיא ןעשטנעּב:טֿפִיל ּוצ ןעטַײרגנָא ןֶעמּונָעג ךיז טָאה
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 קי על טי ט ייי  יאאיי יה ר עטר ערשרר ער ערעררעלשייש ראש רע ליב

 :סיֹיא טָאה--,ַעלֲעטְסֶעק ן'רֶעּבִיא טַײרּפשָענסיוא ליֿפוטשַיט ַא טָאה יז
 טָאה ,טלָעטשעגנַײרַא טֿכיל ,ךָעלרָעטֿכַײל ַײװצ ַָערהַיא טלֶעטשֶענ
 ַץגָאז ןָעמּונָעג ךיז טָאה ןּוא ,ּביֹוה ָענִיד'תּבש יד ןַיא ןּוהטֶענְנָא ךַיז
 -- ,ןָעסָארדרָעֿפ ןיוש ןָעצרַאה ןַיא סֶע טָאה ָעייֹונ רעד ,הניחּת יד
 =סיֹורַא ךָאד ,בֹוטםוי ןֶעׁשִידּויַא ןָעמ טֿכַאמ ּבוטש ןיא רהֵיא ַײּב

 טנָעװַאד ַענִידּוי יד זַא ,גָידנֶעהָעַז רָאנ .טשִינ סָאד יז טָעוו ןֶעזַײװו
 טעֶינקֶעגרֶעדָינַא ַא דלֵיּב ןֶעגַילַײה ן'ראֿפ ךַיז יז טָאה טָאג רהִיא רַאֿפ

 ןיא ןּוא טָאג רהָיא רַאֿפ ?ןעילדָאמ, ּוצ ךַיז ןֶעּביֹוהֲעגנָא ןּוא
 :רֶעּבירַא טנָאקָעג טשִינ םָע טָאה ָענִירּוי יד ,,,ןֶענָאלשָעג ךַיז ןָעצרַאה
 ,טֿכיל יד רָעּבִיא טשנֶעַּב יז ןָעװ טקנופ :ןָעגָארט

 =ענקֲעוװַא הלח ַא ךיז ָענִידּוי יד טָאה ןַעשטנָעּב-טֿכיל ןיֿבָאנ
 טקִיש הנבש ַא סָאװ ,ךֶעלשִיֿפ ל'רָע עלֶעט ַא טַימ ,שיט ןיֿפיוא טנָעל
 .תּבש ןֶעדֲעי ףיֹוא ןַײרַא רהָיַא

 ןָעגילַײה ןוֿפ ןָעּבײהָעגֿפױא טַאהָעג ןיֹוש ךַיז טָאה ַץייג יד

 טָאה ָענידּוי יד ,לָעשַיט םָענָידּוי רֶעד ּוצ ןֶעננַאנָעגּוצ ןיא ןּוא דלִיּב
 =ענ ןּוא ןֶעסֶענָעג עדַײּב ַײז ןָעּכָאה ,ןָעווֲעג רּככמ ךָעלטַיֿפ טִימ יז
 , ןָעֿכַאז ָענֲערעישרָעֿפ ןוֿפ טסָעּומש

 קרַאמש טָאה ץ'יונ יד .ןָעווֲעגנ םִירַאװ גּונֲענ ןיא ּבוטש ןַיא
 טֿכיל יד  ןֶעגָעוו םֶענָירּוי רָעד ןוֿפ תּבש ףיֹוא טצַײהֶעג ןֶעווַײא םָעד
 יא לָעקנַיװ ןָעטַײװצ ןיא ןּוא ,לָעשַיט ןֿפיֹוא טנֶערּבענ ןָעּבָאה
 ןיא ןָערָאװָעג ןָערָאלרָעֿפ רֹלֵיֹּב ןָעגילַײה ץרַאֿפ לָעּפטֲעל סָאד
 יד ךִילָעמַאּפ ןָעּבָאה ,ןָעסֶעזֶעג ןֶענָעז רֶעּבַײװ יד ,ןעטָאש ןַעּבלַאה
 ,ןֶעגנַילשּבָארַא טשינ לָערנַײּב ןַײק ןֶעלָאז ַײז זַא ,ןָעסֶעגֲעג ךָעלשַיֿפ
 ,ןָעֿכַא ָענָערעַישרָעּפ ןֶענָעװ םָעּבלָאּבָענ ךֶעלֶעמַאּפ ןֶעּכָאה ןּוא
 ןַעמּוקָענ רַײרּוצ זיא םֶע ןִיֹּב ,תֹונבש ףיֹוא טרֶערָעגסיֹוא ערה:ןיושל

 ַײז ּואװ ,םֹרָעלְקעג ןֶעּבָאה ,טַײװ טרָאד רָעדניק ָערֶעַײז ןֶעגָעוו
 ,ַײז םִימ ךַיז טּוהט סֶע סָאװ ,ןָעמּוקעגנִיהַא ןֶענָעז

 .ץייֹוג יד טנָערֿפ --?ןַײז טצִיא ַײז ןָענָאק ּואוו --

 .ַענִירּוי יר טרעֿפטנַע -- ןֶערָאװעג ןעקנּורטרָעד יאדוַא םי ןַיא --
 יר טנַײװ-ןהָײצ ם'ׂשִיֿפ יד רַאֿפ רָעדניק ףיֹוא ָעווֲעדָאה --

 ,ץיֹוג
 םּומ םָעֹד ָענִידּי יד םרעִילרָעֿפ ?ַײז ןַעּכַעל רשפא ןּוא -- =

 ,טשִינ
 .רֶעטנּוא ָעיֹוג יד טֿפלעה --:ַײז ןֶעַּבעל רשפא ןּוא --

 יע יע יא
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 רַעטעג ןּוא ןעשנַעמ 29
 פי רשירשירשייבעראי שפעט אי" בי טעראר רעה הב עבר טעראר ערע ער עט עט, יי שר ששרשרשרפ/ רשי ר, ר, הי 48.

 ןָעֿפָאה לַיװ --?ןֶערָאװעג טקִילנֶעּב ַײז ןֶענֶעַז רשפא ןּוא --
 ,ענירוי יר

 ןּוא רָעדלָעֿפ ָענֶעגַײא ָערֶעַײז ןיֹוש ַײז ןָעּבָאה רשפא ןּוא --
 .רעטַײװ עיהנמ יד ײקעק - ,רעוײה

 ,ענַידּי יד חיטכמ זַיא -- ,ןַעֿפלַעה טָעוו טָאנ --
 .ע"יונ יד רֶעטנּוא טֿפלֶעה --- ,ןָעזָאלרָעֿפ טשִינ טָעוו טָאג --
 ָאד רֶעֹד יצ ,טָאנ רעֿכלֶעװ ,טּונימ ןַײא ןֶעסַעגרֶעֿפ ַײז ןּוא

 ,לַעקנַיװ ןֶעטלֶעּבֶעגרָעֿפ ןיא טרָאד רֶענָעי יצ ,ךעלטֿכיל:תּבש יד ַײּב
 ןעַּפיל יד ףיֹוא ןָעמָאנ ם'טָאג טַימ ןעֿפָאלשַעגנַײא ןֶערֶעװו ַײז ןּוא
 סָאװ ,ָעלֲעטסֶעק םָענַײלק םָעֹד ףיֹוא ןָעצרַאה ןִיַא ןֹוחטּב טימ ןּוא
 ,..הלח רֶעד ןּוֿפ ךֶעלקֶערּב ןּוא שַיֿפ ןּוֿפ ךֶעלדנַײּב טִימ ןָעטָאשרָעֿפ זָיא

  --טקנַאצֶענ רֶעטֶענ ַײװצ ןעּבָאה לָעּביטש םענַײלק םָעד ןִיא
 לָעּפמעל עץנַײלק םָאד ןּוא לֶעשַיט םַײּב ךָעלטכַיל:תּבש ץנַײלק יר
 +רֶעד ןַיא ,ליטש:רֶעד ןַיא ןֶענֲעז ַײז ןּוא ,רלֵיּב ןֶעגַילַײה ן'רַאֿפ
 ,ןֶענַעל ןַעֿפָאלש ךיז ןֶעגנַאנֶעג ןיא םָעלַא ,,.,ןָעננַאגָעגםיוא ליטש
 ןוֿפ טֿכַאנ רָעמִירַאװ רָעלַעהנּומ רעד ןַיא ןָעֿפָאלשָעגנַײא זַיא ןּוא
 ,,,טֿכַאנוצ:גָאטַײרֿפ
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 3 .שֵא םֹולש
 הרע עט בעי עה ערע רעה עה עה 7, 7 עי 27 עד ,7 עה בעט בעד," העט על רעה על" עי עטעט רעד .לשר רשעי רשר ערקלער שרער עשיר שטר לשרש רער ב

1 
 םָעֹּכאּב םָעֹד םַײה רֶעֹד ןוֿפ ךָאנ טְקנֶעדענ ריאמ ןּולּובז

 םָעמַאמ רעד ןּוא סנָעטַאט םָעֹד ןָעשִיוצ טהֲעמש סָאװ .,ןָעטסַאק !
 רֶעטָאֿפ רֶעד ןָעוו ,ןֶעטלַאהֶעּב רָיאמ ןּולּובז ךַיז טנָעלֿפ טרָאד ,טֶעּב

 ןַעקיקסיֹורַא רֶע טנָעלֿפ קָערש טימ ,ןָעגָאלש טלָאװָעג םהִיא טָאה
 ץנַײלק סָאד ףיֹוא ןּוא ןעקלַאּב ןֶעטּבֶעווֶעּבניּפש םָעֹד ףיֹוא טרָאד ןוֿפ
 עֿכלָעװ ,ןָעּביוש ָץנָעֿכָארּבוצ יד טימ לָירָעטסנַעֿפ גָידנֶעקָערעַיֿפ
 ןָעטלָארט יד יו ,טקנֶעדֶענ רֶע--טקָעדרֶעֿפ ךּוט טלַא'נַא טימ ןַענֶעז
 סָאװ ,ןַײא םָעֹד ןַיא ןָעריֹורֿפרַעֿפ רֶעטְנַיװ ןֶענָעַז ךּוט רֶעד ןּוֿפ
 =נָעשק אל סָאד טגעַיל ךּוט םָעד ףיֹיא ,ןֶעמהָער יד םּורַא טגעַיל
 ,ןֶערַאשקֶעװַא טשִינ ךּוט סָאד לָאז דנַיװ רעד יִדּכ ,טֶע'רּב

 ןַעשֶעוו ַא-- ןֶעווָענ טשינ םַײה רָעד ןַיא לָאמנַײק זיא עמַאמ יד
 רֶערַײא ,טַײּברַא רֶעד ּוצ ןהָעגקֶעװַא הָירֿפ דיִמָּת יז טנָעלֿפ , יז יא

 טֿכַאנ רֶעֹד ףייא ןּוא ,טנֶעֿפֶעעג ןֶעניֹוא יד ךָאנ טָאה ריאמ ןּולּובז
 טמֶעהטֶע ןּוא טָעּב ןֿפיֹוא טצַיז ,דעימ רהֲעז םַײהַא דַימּת יז טמּוק
 ;ז עא ,ןָעקּורּוצ רהָיא ּוצ ךַיז טגעלֿפ ריאמ ןולּובז .רֶעווש
 לָאמלַײּפ ,רהָיא ףיֹוא ןֶעקּוק םּוטש ןּוא ,ץרָיש רעד  ַײּב ןֶעהִיצ
 םעִינ יז ,בָא קִילּב ןָעֿכילּבעַיל ַא טַימ רֶעטּומ יד םהָיא טרָעֿפטנֶע

 לָאמלַײט ;קַאּב ןַײז ףיֹוא דנַאה רֶעֹד טָיכ םָעלנ ַא קִירּוצ םהָיא

 ןוֿפ םהֵיא יז םפוטש טגעלָענֿפא טֿכָעלש יא ז ןַא ,רָעּבֶא

 ,ןעֿפָאלש ךיז טנַעל ןּוא ,קֶעװַא ךיז
 ,רימּת ךַיז רֶע טנַירק רהיא טַימ ןּוא ,ָעֹּבָאּב יד טָאה טֿכָאקעג

 ןַײק רהָיא לַיװ רֶׁע זַא ,רָעטָאֿפ םָעד רַאֿפ םהָיא ט'רסמ'רֲעֿפ יז
 יֹוזַא ןיא רֶעדָא ןָעקַאה ּוצ ץלָאה לֶעטְנִיּב ַא ,ןֶעגנַערּב טשִינ רֶעסַאװ
 , ןהֵענ תוחילש ַא
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 ןּוא ןֵעווֲעג רָעטָאֿפ םיַײּכ ריאמ ןּולּובז זַיא רהָאי טֿכַא זַיּב
 ןעטליש םֶעּבָאּב יר ,ּפָעלק םרָעטָאֿפ םָעֹד ןָעמּונֲעג ּבעִילּוצ טָאה
 רעד ןַיא טנָעלֿפ רֶע סָאװ ,סָעלֿפָאטרַאק יד טימ טיֹורּב םָעד רַאֿפ
 ,ןֶענ'בנג'קֶעװַא ,רנּוה ַא יו ,ליטש

 לירעטסנַעֿפ ענַײלק סָאד ךרוד ןָעקִיש ּוצ ןָא ןּוז יד טּביֹוה
 ןּוא ןַעגְירָעיירט ,ןעגנַאל םָעֹד ךָאנ ןָעלהַארטש עמַירַאװ .ַָעֹרהְיא

 זיא רָעמּוז רעד ןַא ,ריאמ ןּולּובז ךיֹוא טסַײװ ,רָעטנַיװ ןָעטַיוװ
 טמּוק ןּוא סיֹורַא ּבּוטש ןוֿפ ליטש רֶעֹד ןַיא ךַיז רֶע טזָאל ,ןֶעמּוקֲעג

 ,קָערָאשּפ ליּביל ,קָאּב לֵיולָעוו טַימ ךַיז טהָעז רֶע .ןַײרַא סַאנ ןיא

 ןעּפַאטּפָארַא ןּוא ןָעלהיוק ןֶערהוֿפ 0 - ןעֿפױלֿפָאג ןענעלֿ עֿכלֶעו
 ןַעגָאלשַעגרָעטנּוא'נַא טַאהָעג טָאה קרָאשַּפ ליּביל ,להיוק רָעקַיטש
 עג םהָיא טָאה ןַאמרהוֿפ ַא סָאװ ,ץטימש ןָעקרַאטש ַא ןוֿפ 1

 ,שטַײּב רֶעֹד טַימ ןֶעּכֶע
 ןעּבָאה ַײז ,טהָערֿפֲענ קרַאטש םהָיא טַימ ךייז ןֶעּבָאה ַײז

 םהָיא ַײז ןֶעּבָאה ,רֶעמּוז ןֶעגירהָאיַארַאֿפ םָעד ןּוֿפ ךָאנ טנֶעקָעג םהָיא
 םָע .נָאט ןָעּבלַאה ַא ךיז טָימ טּפֶעלשֶעגמּורַא ןּוא ןָעמּונָענײטַימ
 -- ,להיֹוק קיטש ַא ןָעּפַאהּוצּבָארַא ןֶעּבֲענֶעגנַײא ךייא ךַיז םהָיא טָאה
 ַײז עֿכלָעװ ,ןֶעלהיֹוק רֶעקַיטש ָערֶעַײז ּוצ טגַעלֶענּוצ םָאד טָאה רֶע
 :ַארק םָעד ףיֹוא זיא סָאװ ,קִירּב רָעד רָעטניה ןָעטלַאהָעּב ןֶעּבָאה

 רֶע זַא ,טזָאלָענ רֶעּבִיא ַײז ןָעּבָאה ן'ריאמ ןּולּובז , גָעוו רֶעצִיוונֶע
 םהָיא ַײז ןֶעּבָאה רַאֿפרֲעד --ןֶעלהיֹוק יד ףיֹוא ןֶעּכֶעג גנּוטֿכַא לָאז

 יד ךָאנ רֶעטַײװ ךַיז ןֶעּבָאה ַײז ןּוא -- ףױקרָעֿפ ןַיא קלח ַא טגָאזע גּוצ
 .טוָאלָעגֿכָאנ ןָערהוֿפ

 ןָעגירק ,ןַעֿפױקרַעֿפ ןֶעגנַאנָעג ןעלהיוק ירד ַײז ןֶענָעז ךָאנרָעד
 ןַײז רַאֿפ םָעְקַיּפָאק ןהָעצ טמּוקַעּב רַיאמ ןּולּובז ,ןֶעדלַיג ַײרד ַײז
 ,ךִילקִילג ןָיא ןּוא לַײמ

 ;ןָא םהָיא ףיֹוא םלַאֿפ ָעּכָאּב יר .םַײהַא רֶע טמוק
 ןָעוועג ּוד טויּב ּואוו ,ןַעּפַאה רַיד לָאז קנֲערק ַא קינ'דמש --

 ?גָאט ןָענַאג ַא

 ,ּבָא רהָיא רֶע טרעֿפטנֶע -- ,רָימ ּבעַינ ןָעסֶע --
 ,רָעֿפטנע'נַא רֶע טמּוקָעּב -- ,ןַעּב ַעג רַיד ךִיא לֶָעװ קנערק --
 ךיז טּפַאח ןּוא לֵיקנֲעש םּוצ ּוצ ךַיז טזָאל ריאמ ןולּובז ןּוא

 רהָיא טעַינ רֶע ,ןָעסַײרסיֹורַא םהָיא םָע לַיװ ַעטלַא יד ,טיורּב םּוצ

 .ןֶעַײרש יִא טּביֹוה ןּוא ,םּוא טלַאֿפ יז ,ּפוטש ַא



 .ׂשֵא םֹולש

 טָאה - ןיֹוש ךַײא ךיא ףרַאד תֹורֵּפַּכ קָאש דנָעזיֹוט ףיֹוא --
 ,ּבוטש ןוֿפ גָידנָעֿפױױלסױױרַא ןּוהטָעג ַײרשָעג ַא ריאמ ןּולּובח

 =!ּפָאק ןהָעצ - טנַײש ןּוז עניטֿכיל יד ,ךַילהַערֿפ זַיא סַאג ןַיא

 ,טּוג ןַיא םהָיא ןּוא ָענֶעשֶעק ןיא רֶע טָאה םָעקי
 ,טזָאלּב רנִיװ רֶעטלַאק ַא ,טֿכַאנ רַאֿפ רֶעֹּבֶא טמּוק סֶע
 םַײהַא - ,ךַיז רֶע טֿכַארט - {ןָעגיטֿכָענ ןָעט טהָענ ןַיהּואוו --

 , טשִינ ןפֹוא םּוׁשּכ
 =רֶער רֶע ,ץ'לָיוולָעַװ םִימ ן'ליּביל רֶע טֿפָערט רלַאּב רָאנ

 ,גרָאז ןַײז ַײז טלהַעצ
 ןיא ןֶענִיטֿפָענ רימ םִימ טסָעװ ,ּוד טסָאה טֿפָעשֶעג ַא -

 ןָעטסַאק רֶעצנַאג רָעד -- ,לֵיוװלֶעוװ םהָיא ּוצ טגָאז-- ,שרדמה:תיִּב
 ,ןַײמ זיא *תומש

 ּוצ טסּולנֲעג טשִינ ן'ריאמ ןּולּובז ךַיז טָאה שררמה:תיּב ןַיא
 רָעטָאֿפ רעד טָעװ רָימָאט ,טַאהָענ ארימ טָאה רֶע ,ןָעגַיטֿפָענ:
 ,ןעֿכוז טרָאד םהָיא

 רֶחֹּב רכשי 'ר ןַיא ךיז טימ ליּביל םהָיא טָאה ןֶעמּונָענ טַימ

 ךיז ןָעּבָאה ַײז ,ןֶעװֲענ םָע ןַיא טֿכַאנ ַײּב ,ןַײרַא לַאטש סיבֵצַק
 ,טוָאלֲעג רֶעטנּורַא טַײלּפ ןרָעטניה קָאטשנַיר םֶענֲעקּורט םָעד ךרּוד:
 םָענַײלק םָעֹד ףיֹוא טרָעטָעלקָענֿפױרַא עדַײּב ַײז ןָעּבָאה ךָאנרָעד
 ךַיז ַײז ןֶעּבָאה טרָאד ןוֿפ ןלַאטש םַײּב טהָעטש סָאװ ,לַיטַײלּפי
 . ךָאל:םָעדייּב ַא ןַיא טּפַאחֲעגנַײרַא

 טַײרש -- ,ּבָארַא ךַיד זָאל ןּוא גנַארד ןיא ןָא ךַיד טלַאה --

 .ןֶעווֲעג טִינָעג טּוג טשינ רֶעּבֶא ןיא ריאמ ןּולּובז ,ליּביל םהָיַא ּוצ
 ,טּפַאלקּוצ ךַיז טָאה ןּוא ןָעלַאֿפֶענּבָא-ַא רֶע זיא

 גיהור ןֶעַּבִילּבָעג ןַיא ןּוא ןָעָירשֶעג טשִינ רָאג רֶע טָאה ךָאד

 ,ןֶעגעִיל-
 --?ריאמ ןּולּובז ,ןֶעּבֲענֲענ ּפַאלק ןָעקרַאטש ַא רָיד טסָאה --

 ,ליּביל םהָיֹא טנָערֿפ!
 .ריאמ ןּולּובז ליטש רעד ןיא טיעֿפטנע -- לַײּב ַא ךַיז טֿפַאד --
 ,ליּביל טגָאז -- ,ןעשטָעװקנַײא םהָיא רַיד לָעוװו ךיא ,םרַאװ --

 ןּולּובז טשטָעװק ןּוא דנַאה ןַײז םהָיא ףייא ףיֹורַא טרַאּפש נפ

 .ןֶערֶעטש םָעֹד ן'ריאמ:
 ,רֶענָעי טרָעֿפטנֶע -- הָעֹוו םוהט סֶע ,גּונֲעג ןיוש --
 הָענָעי ףיוא ךיד געל ,ײה - ;עטניב א ריה אג =



* 

 יה עהשרשיש לערי ער טיטל טל יט לבטלה, רער רשי ערי לט עי ערי עד ער עט עדי רעד בעי עיר עי על עט עטר ילירי

 יטשִינ קַירד ןַײק ריר לֶאו סקָא רעד זַא ,םִיֿפ יד ןַײא עשטרָאק
 ,רָבֵח ןַײז םהָיֹא טנָערָאװ - ,ןֶעּבֶעג

 יא רעמִירַאװ ,ַײה לֶעטְנַיּב ן'ֿפיוא ןֶעגָעלַעג זוא ריאמ ןולובז

 =עֹנ ןּוא ,רֶעלֲעַק ןיא םַײה רֶעד ןַיא יװ ,לַאטש ןַיא ןֶעווֲעג םהָיא

 .םָער ףיֹוא גנַאל ןיוש יא רֶע סָאװ רַאֿפ ,ךַיז ַײּב רֶע טָאה טרָעלק

 | ,ןָעלַאֿפָעג טשינ טקֶעיֶארּפ
 ='ֵנַא טקֶעװענֿפוא םהָיא טָאה הָירֿפ רעד ןַיא ןָעגרָאמ ףיוא

 ,ן'ריאמ ןּולּובז ףיֹוא טָאה בצק רכשי סָאװ ,רָעסַאװטלַאק רֶעמָע
 ,לַאטש ןַײז ןַיא ןֶענוֿפָעג םהָיא טָאה רֶע ןַעוו ,ןָעסָאנָעגֿפֹורַא

 משינ טסַײװ ,םּוא ךַיז טקוק ,ףיֹוא ךיז טּפַאה ריאמ ןולּובז
 =ֿפיוא ךיז טָאה ,ןָעמּוקָעג ךַיז ּוצ רֶע זַיא דלַאּב רָאנ ,זיא רֶע ּואוו
 ,ןעֿפָאלטנַא ןַיא ןּוא ןֶעּביֹוהָעג

 גתושר םנָעטַאמ ןוֿפ טּפַאהָעגסױורַא ריאמ ןּולּובז ךַיז טָאה יֹוזַא
 ,גנוי:ןעסַאג ַא ןָערָאװֶעג ןיא ןּוא

 ירענַײק םהָיא ךָאנ טֶעוו סֶע זַא ,טסּואווָעג םּוג ץנַאג טָאה רֶע
 .גָעטַערטנַײרַא ,ןַײלַא רֶענַײא רֶע זַיא טציא זַא ןּוא ,ןָעקנַעּב טשינ
 ןענַעװ ןַעטֿפַארט ןַעּביֹורֶעגנָא ריאמ ןּולּובז טָאה ,ןֶעּבֶעל ןיא גיד
 -- ןעלהיוק ןֶערהוֿפ יד ךָאנ .ורנעפוקכַאנ ,רֶעטָעּפש ףיֹוא תיִלֵכֵּת ַא
 .,טשִינ טֿפֶעשָעג יַײק זיא סָאד זַא , ריאמ ןּולּובז ךִיז ַײּב טרָעלק

 ,ןֶערֶעלק שרֶעדנַא םִיּפָע ןָענָעוװ זּומ ןָעמ זַא

 נַצ ּבָארַא םָעװ רֶע :קנַאדָענ ַא ףיֹוא רֶע זיא ןעלַאֿפעג ןּוא
 ,רֶענֶערט-לֵיקעּכ ַא ןֶערֶעוו ןּוא ןהאּב רֶעֹד

 פָעלק ירד ןּוא ןעשטַײּב תו גע:ילעּב יר ןֿפ ץטימש יד ףיֹוא

 ' ּפָעלק ּוצ -טקיקֶעג טשִינ רֶע טָאה טרָעװש ם'רַאדנַאשז םָעד ןּוֿפ
 ,ןָא טַײהרנַיק ןַײז ןוֿפ ןֶערָאװֶעג טנהָאווֶעג רֶע ןַיא

 :תולנע-ילעּב יד ,ףיוהנהַאּב םּוצ ּבָארַא טמוק ריאמ ןולובז ןּוא

 רַעּבָא טהֲעטש ריאמ ןולּובז - שטַײּב רעד טָימ דַּבַבמ םהָיא ןֶקנֶעז
 =ַאּפ ןוֿפ לֵיִקֲעַּפ םָאד סיֹורַא טסַײר רֶע ,ןָעטָערטּבָא טשִינ לַיװ ןּוא

 ,םַײהַא סיוארָאֿפ טֿפױל ןּוא דנַאה סרַישזַאס

 ם'רֶענֲערט:לִיקֶעַּפ עטלַא יד ,טרֶעיֹורֲעג גנַאל טשינ טָאה סֶע
 ןיֹוש טָאה ריאמ ןּולּובז ןַײמ ,ןֶערָאװֶעג טניֹואווָעג םהָיא טַימ ןָענ י

 ןַעמיקַענּבָארַא ןֶענֶעַז סָאװ ,עשירֿפ ןֶעגָאיקָעװַא ןַײלַא ןֶעּביֹיהֶעגנ

 ,ףֹוהנהַאּב םּוצ
 - ןָערעַירֿפּוצ ץנַאנ טלהִיֿפָעג ךַיז טָאה ריאמ ןולּובז ןּוא

+ 



 2 .שַא םֹולש
 6211 4 .טשלשלשרשסארשרשרשרשיש שלש ישיר.

 ,נָאט ַא ןָערלַינ ַא -- סיֹורג רהָעז טשִינ ןַיא טסנעִיררָעֿפ םָאֵד יקַאט

 ןַײק םָענַײק רַאֿפ ףרַאד ןָעט ןּוא ,גּונֲענ סָע זיא טיֹורּב ףיֹוא רָאנ
 ,ןֶעּבָאה טשִינ ארֹומ

 ַעגנַאל ָערֲעַײז טימ -- סרָעסַײטש הרבה יד ףיֹוא גַידנֲעקּוק רָאנ
 ןּוא ןעשטַײּב יד ןָעטלַאה ,טנָערָאֿפ ןוֿפ ןֶעצטַיז ַײז ַיװ ,לָעוװיטש
 ּוצ טסּולגרָעֿפ סיֹואכרּוד ריאמ ןּולּובז ךַיז טָאה -- דרָעֿפ יד ןָעסַײמש
 ,רָעסַײמש ַא ןֶערֶעוו

 רֶעדנַא'נַא רָאנ םִיּפָע זיא -- ,ךִיז ַײּב רֶע טֿכַארט ,רָעסַײמש ַא,
 ,סנֶעװרָעטנּוא לַידניײשרַאּפ ַא טּפַאח ןֶעמ , רימ רהָאֿפ ךִיא .ךַאז
 תיּבה:לעּב ןהֶא םָענָעדלִינ ַײװצ ַא ,רָענַיצרָעֿפ ַא טנעיררָעֿפ ןָעמ
 ,"ןָעּבֶעל רֶעדנַא'נַא רָאג זַיא סֶע -- ןֶעסיוו

 ? רֶעֹּבֶא יֹזַא יו
 =ֿפַאש עטָאנ ּוצ ּוצ לַײװרעד ךַיז טּפַאח ריאמ ןּולּובז ןּוא

 ןּולּוז ,ןָערהָאֿפוצ רּונ טמּוק עטָאנ יװ ךַײלנ .,ןָעגָאװ ס'רעניל
 ךָאנ טֿפױל ,ןַענַאּפעםיֹוא ררָעֿפ יד טֿפלָעה ,ָאד ןיֹוש זַיא ריאמ
 הףרָעֿפ יד רַאֿפ ןָא טיש ,ַײה לֶעטנִיֹּב ַא ךָאנ .,רָעסַאװ רֶעֹמָע ןַײא

 ,גּוצ ןַעטַײװצ םָעד ּוצ זַיּב ןֶעגָאװ ץֿפיוא טגעִיל ןוא רֶעּבָאּה

 ןֶענָאירָעֿפ םהָיא ַײז ןֶעווַירַּפ ,ןַײמ ןַײז ןָעסַײװ ם'רעסַײמש יד
 .טמהָענ ריאמ ןּולּובז ,טשִינ רָאנ רֶעּבֶא טֿפלָעה סֶע ,שטַײּב רער טיט
 - ,ּבעִילּוצ סלַא

 ןהָעג ררָעֿפ יר טִימ ןֶעּביֹולרֶע רַאֿפרֲעד םהָיא טגָעלֿפ עטָאנ
 ןהֵאֹּב רָעד ּוצ ןָעוָאל םהָיא ןַײלַא לָאמַא ,ַײז ןֶערָאּב -,רָעסַאװ םּוצ

 , , ןָערהָאֿפּבָארַא

 ,ריאמ ןּולּובז טנַײמ םָאד טשִינ רֶעּבָא

 יא לָעמַיה רעד ,רָעטנַיװ רָעד ּוצ רֶעּבֶא ךַיז טקּור לַײװרָעד
 :טלָעק יד ןּוא ,ןָעטנַיװ ץטלַאק רנַאנַאֿפָאנ ןֶענָעַז םִע ,טָערַאמחרָעֿפ
 :ײמש יד ,םישוּבלמ ָענֶעסַירּוצ עטֿכַײל יד ךרּוד ןַײרַא םהָיא טזָאלּב
 טשִינ ַײז ףיֹוא ןָענֲעק םִיֿפ ָעטֶעקַאנ יר ןּוא .,ןָעריֹורֿפעג ןענָעז רֶענ
 .פרָעֿפ רֶעמּוז ן'ֿכרּוד רהֲעז זַיא םִיֿפ יד ןוֿפ טיֹוה יד ,תמא ,ןהָעטש

 .גנירג יֹזַא טשִינ ןַא ,יֹוזַא ןֶערָאװֲעג טרענַײטשרָעֿפ ןּוא טּכערג
 ןוֿפ ןַײטש רֶעגְיצַיּפש ַא רֶעדֶא דנַאװ רֶעד ןוֿפ קָאװצ ַא ּוליפא טלָאװ

 ךיא ךָאד רֶעּבֶא ,טָעדנואװרָעֿפ רֶעֹדֶא טרָעֿכעלענֿפרּוד יז דרֶע רָעֹד

 ,ןָעריֹורֿפעג ןָענעז רַענַײטש יד ןּוא שַײלֿפנעשנעט םָע
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 םָעֹר ףיֹוא גידנָעטלַאה סוֿפ ןַײא ,סָאג רֶעֹד ףיֹוא רֶע טהֵעטש
 ,טלָעק רַאֿפ טרָעטַיצ ןוא . , ןֶעטַײװװצ

 -- ,ןהֵענ טשינ ןפיא םּוׁשּב רֶע לַיװ רֶעֹּבֶא םַײהַא

 טָאה רֶע ןּוא ,ַײנש רֶעטשרֶע רֶעד ןֶעמּוקֲעג ןַיא סֶע ןַא רָאנ
 ,םַײהַא קָעװַא רֶע זיא ,ָאד טשַינ הרירּב ןַײק ןַיא סֶע זַא ,ןֶעהָעוָענ

 ןהֶא ןֶעווֲעג טניֹואווָעג ןייש רֶעֹּבָא זַיא רֶענַײז רֶעטָאֿפ רֶעד
 ,ןענעַידרַעֿפ ןַײלַא ןיוש טיֹורּב ןַײז ךַיז ןֶעק ריאמ ןולּובז ,םהָיא
 ,טֿכַאנ רֶעֹד ףיֹוא רָאנ ,טְקִישֶעג םַאנ ןיא רֶעטַײװװ םהָיא רֶע טָאה
 ןֶעגעַיל ןָענּוֿפָעג םהָיא טָאה ןּוא ןָעמּוקעג םַײהַא זַיא רֶעטּומ יד ןָעוו
 :םיֹוא ,ןָעמּונָעגנַײרַא ּבוטש ןַיא םהָיא יז טָאה --ןָענַײװ ןּוא זיֹוה ןִיא
 .ןֶעסֶע םהָיא ןֶעּבֶעגעג ןוא ,ןֶעוויֹוא ןַײּב םהָיא םֶעּבֶעג

 רֲעּביא טנעַירקֶעג ןַאמ םָעֹד םִימ ךיז יז טָאה טֿכַאנ עצנַאנ ַא
 ,םהָיאי

 ןֶע נַארטרָעּבַירַא טנֶעקָעג טשינ ןייש טָאה רֶעֹּבֶא ריאמ ןולובז

 ...ןענעַירק םהָיא רֶעּביא ךִיז ףרַאד ןַעמ .,,טַײקגִינעהטרָעטנּוא סָאד
 טמִיטשעּב ךִיז ַײּב רֶע טָאה ,ןַײנ

 רֶעד ּוצ ַײנש ןַיא ּבָארַא ריאמ ןולובז ןַיא ןָענרָאמ ףיֹוא
 | ,םהָיא ּוצ ןֶעגנַאגֶע גּוצ רֶע זַיא ,ןָעטָאנ גָידנֶעהָעזרֶעד ,ןהאּבי

 ןיא טִימ ךימ טמהָענ - ןֶעּביֹוהֶעגנָא רֶע טָאה - ,עטָאנ 'ר -
 ,רָענָעלטֿכַאנ ןּוא ןֶעסֶע רַאֿפ ןיילּב רּונ ,םִנָחְּב לימדֲעמש רֶעַײִא:

 עטָאנ טָאה -- ,טרָעוװ סֶע םוָיּב ּור ּביֹוא ,טשינ םַײװ ךִיא --
 ,טרֶעפטנֶעעג םהיא

 ,טְקּוקֲענ םהָיא ףיֹוא טָאה ריאמ ןּולּובו
 ךיז גידנָעצַארק ,עטָאנ טזָאלֶעגסיֹוא טָאה -- ,םַײװ ךִיא : יי

 ,טימ רהָאֿפ ,ןֶעווירּפ לֶעֹוו ךיא -- ,ּפָאק ןיא
 :עֹנ רָאנ ,טרָעֿפטנֶעעג טשִינ רָאנ םהָיא טָאה ריאמ ןּולּובז = |
 ,טלָעֿכַײטשֶעג ןּוא דרֶעֿפ יד ףייא טקּוקַעג ,םהָיא ףיֹוא טקוק

 .ןַענֶעגָעזֲעג ךיז רֶעלָעק ןַיא ןַײרַא רֶע זַיא ןֶערהָאֿפקֶעװַא ן'רַאֿפ
 קָאװצ ַא ףיוא ןּוא טשינ םַענַײק טנִיֿפעג ןּוא ןַײרַא רֶע טמּוק

 ,לָעוװיטש רֶאּפ ַא טננעה דנַאװ ןיֿפוא
 טּפַאה גנופַאלקצרַאה טִיַמ ןּוא ,סםִיּפָע טרָעלק ריאמ ןולובז

 ךיוא ךיז םִימ גַידנָעמהָענטִימ ,סיֹורַא טֿפױול ןּוא לָעוװִיטש יד רֶעי
 ,שַיט ןיֿפיא ןֶענֶעלֶעג ןיא סָאװ ,טיֹורּב ַענֶעּביֹוהעגנָא סָאד

 טָאה ַענֶעי ,ןֶעּנָאּב יר ןָעּפָארטֶעג רֶע טָאה ריהט רעד ןיא
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 זיא ריאמ ןּולּובז רָאנ ,ןָעַײרש ןֶעּביֹוהעגנָא ןּוא ןַענַאטשרָעֿפ םִיַּפָעי
 ,ןֶעווֲעג ָאד טשַינ גנַאל ןיֹוׁשי

 ,ךִיק סירָיבנ םָעד לַידנּז ןַיא ןַײרַא רֶע ןַיא גָעוו ןיֿפיוא
 טָאה ,םהָיא נַידנֶעהֶעזרֲעד רָאנ .טרָאד טשַאװ ץנַײז עמַאמ יד ּואוי

 -- ,טנָאיָענסיֹורַא ץלָאה קַיטש ַא םִימ טרָאד ןוֿפ םהָיא רָעטּומ יד:

 ךיא ףרַאד ,םַײה רעד ןַיא ,םִיטרֶעקנעּב ,ךַײא ךַא ּכָאה גָינַעו
 ,ןָעַירשֶעג יז טָאה - ,טַײּברַא רעד ַײּב ָאד ךָאנ ךַײא-

 ןֶעַירשָעגנַײרַא טָאה ,רָיהט דָעד רֶעטנַיה גָידנֶעהֲעטש ,רֶע ןּוא

 ;ןַײרַא ךִיק יא;
 .קָעװַא רהָאֿפ ךַיא ,דנּוזֲענ ּבַײלּב ,עטַאמ ---

 ,ןָעצַײר ּוצ יז סָאד םגָאז רֶע ןַא ,טנַײמָעג טָאה רֶעטּומ יד
 ;טרָעֿפטנֲעָעג םהָיא יז טָאה;

 ,םִיֿפ ןּוא דנֲעה ךֶערּבּוצ ןּוא רהָאֿפ ---

 :סנָעֿפ םָעד ךרּוד טקיקָעגסיֹורַא טָאה רֶעטּומ יד זַא ,רָעטָעּפש

 -רָעד סִיֹּפָע ךיז יז טָאה ,טהָערד ַײנש רעד ַיװ ,ןָעהָעזֲעג ןּוא רֶעט

 : טצֿכָערקענ ןּוא ,טנהָאמ

 ,ן'רֶעטָעוװ ַעֿכלָעזַא ,ןֶעּבֶעגֶעגטַימ לָעֿכיט ַא םהָיא שטָאח --

 ייאמ ןולּוכז םֿפרַאװ ,טרָאטש רָעד ןוֿפ גַידנָערהָאֿפסיורַא

 רָעד רָעטניה טהָעטש סָאװ ,ליזַײה ַעטצֶעל סָאד ףיֹוא קִילּב א
 רנּווָעג ּבַײלּב :ןָעגָאז טלָאװַעג יו יֹוזַא ,רָע טָאה טקּוקָעג ןּוא - טָאטשי

 ּבַײװ ס'ָעטָאנ ,לֵיטדֶעטש ןיא ןָעמּוקֲעגנַײרַא רֶע זַיא טא יי
 ,לַאטש ןַיא רֶע זַיא ןָענִיטכָענ ןֶעגנַאנָעג ןּוא - ןָעַּבֶענֶעג ןֶעסֶע םהָיא טָאה;

 רָיאמ ןילּובז טָאה -ַײה םָעד ףיֹוא לַאטש ןַיא יֹוזַא גידנֶעגָיל

 טשִינ ךיז טסּולג רֶענָעלעג ַײנ ַא ףיֹואנ -- ןָעֿפָאלשנַײא טנֶעקֲעג טשִינ
 =וװ טשַינ טֶעלקֶעג ץרַאה סָאד םהָיא טָאה םִיפָע ,(ןָעֿפָאלש ּוצ

 ,סָאװ רַאֿפ ןַײלַא גָידנָעסי
 ?םכַאנ ַא ןוֿפ ןַײש רֶעסַאלּכ ַא ןַײרַא טנַײש םלַאּפשַא ןוֿפ

 ,ררָעֿפ יר ּוצ ּוצ טהָענ ,ףייא ךַיז רֶע טּכיֹוה םִיצּולּפ ,ץנרעטמַאל
 סָאד .ןלַאה םדרָעֿפ ןיֿפֹוא דנַאה רעד טַימ טָעלג ַא טגנַאלרָעד רֶע
 ךַיז טָעורְיהּוצ ןּוא לִיקָאש ַא ךַיז טִינ ,ּפָאק םָעד ףיֹוא טּביֹוה דרֶעֿפ
 ,ר-ר-רב-לוק ַא ףיֹוא

 םָעֹד טַימ ןּוא - ַײה לָעטנִיּב םוצ ּוצ קָירּוצ רֶע זַיא ךָאנרָעד
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 -רַאֿפ ןַײז לַאטש ייד םהָיא טָעוװ גנַאל ץנַאג , גנַאל ץנַאנ זַא ,קנַארֶעב

 ַײה לָעטנַיּב םָאד רָע טָאה ,רֶעדָירּכ רַאֿפ דרָעֿפ ַיד ןּוא ,םַײהַא
 .ןעֿפָאלשַעגנַײא יא ןּוא טקַירדָענּוצ ץרַאה ןַײז ונ
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 מנעַירק רֶע .ץַירּפ רֶעצנַאג ַא ןיֹוש ןָעטָאנ ַײּב זַיא רָיאמ ןּולּובז
 טימ םויטסָאק ןָעגידרָעמיז ַא חסּפ ָץלַא ףיֹוא ,ןָעקנַירמ ּוצ ,ןָעסֶע ּוצ
 :מימ -- םּויטסָאק ןֶעגָידרֶעטנִיװ ַא תֹוּכס ָעלַא יש ,ןַעשַאמַאק רָאּפ ַא
 ,סָעווַילָאח שא גנַאל טימ ,לעוװיטש רָאְּב ַא

 ךַעדעִירֿפּוצ רֶע זַיא טּפיֹוהרֲעד ,ןָעדעַירֿפּוצ זיא רַיאמ ןּולּובז
 רָע ַעֿכלָעװ ,ןָערַישזַאסַאּפ יד ןּוֿפ טֿכַאמ רֶע סָאװ ,לַיּפִינק ןַײז טַימ
 +לעּב םָעֹד ןהֶא טרָאטש רעד רָעטנַיה ןֶעגָאװ ןיֿפוא ףיֹוא טמהָענ
 ,ןעמִיוװ תַיּבה

 ,רַעשַימַײה רֶעצנַאנ ַא ןָע רָאװ עג רָע זַיא ליטרעטש םָעד ןיא
 :םירּוחּב ךָאנ טַימ ןַעמַאזּוצ ךִיז רֶע טמּוק תּבש ָעלַא ,גנוי=רָעליואו ַא
 טּבֲעל ןָעמ ןוא ,טצנַאט ןָעמ ןּוא ,ךָעלדַײמ 7 ןּוא

 טקנֶערֶעג 6 ךָאנ או ריאמ ןולובז יצ ,טסַײװ רֶעו

 ,הׂשיימ ַאזַא לָאמַא טשַינ ךַיז טֿכַאמ סֶע ןֶעוו ,םַײה רֶעֹד 2 סִיַּפָע
 ,רָירי ץֿפיֹוא .ק ןַיא ןֶעווֲעג זיא ריאמ ןּולּובז ןָעוו ,לָאמַא

 רַאֿפ לָעמַיש ַא ךיז טְקּוקֶעּב ,קרַאמ:ררָעֿפ ץֿפױוא יֹזַא רֶע טהָענ

 רּוי ַא םִיּפָע טהֲעטש םָע ,רֶע טהָעז ,קּוק ַא רֶע טִינ ,ןָעטלַא ןַײז
 .רֶעיֹוּפ ַא ַײּב סָאװ סִיּפָע טגנַיד ןּוא

 ,עטַאט ןַײז ,ךַיז טֿכַאד - ,טקוק ,רֶעטנהֶענ ּוצ רֶע טהֲעג
 .םַײװ ןיוש זַיא דרָאּב עֵצנַאג יד--ןֶערָאװָעג טרָעטלָערָעֿפ יֹוזַא ָאי
 ?םִיּפָע ּור טסֿכַאמ סָאװ ,עטַאט ,ןַעגרָאמ ןנ =
 , ריאמ ןולּובז ;םִיא ךַיז טקּוק רָעמָאֿפ רֶעד

 םסמוק יו 4 וד טסֿכַאמ סָאװ 1ּוד טסיּב ּואוו ,רָיאמ ןּולּובז --

 ?םַײהַא ןָעטַאמ םּוצ טשינ לָעוװַירּב ןַײק רָאנ טסּבַײרש + רֶעהַא ָאד ּוד
 ? ןַעמַאמ רֶעד ּוצ

 קנָעש ןַיא רָאנ םּוק 1 ןָעמ טרֶעה סָאװ ?רהָיא טֿכַאמ סָאװ --

 ,ןעסעּומשֿכרּור ץלַא ןֶָעגֶעוו ןיוש ךַיז ןָעמ טָעװ טרָאד ,ןַײרַא
 ,לישִיט ַא ַײּב רֶערָינַא ךִיז ןֶעצַעז ןּוא ןַײרַא קנַעש ןִיא ַײז ןֶעהַעג

 טנאז
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 טַײרש -- ,טרַיּפש ,טִיווֲעקֶא ; רֶעטָאֿפ רעד טַײרש ,,רעֶיּכ --
 ,ריאמ ןּולּובז

 טֿכַאמ סָאװ 1 ּוד טסֿפאמ סָאװ {רָיד ַײּב ןָעמ טרֶעה סָאװ --

 ךָאד טסהָעז ,טָאנ ּוצ טּביֹולֲעג ,טּוג ץלַא ןַיא רימ ַײּב ?ָעמַאמ ידי

 ,ָאד ךיֹוא ןֶעדלַינ רָאּפ ַא ,ןָעטָאנ ַײּב ךָאנ ןִיּב ךיא:

 טּבַײרש טְירֶעּב ,םַײהַא לֶעווְירּב ַא לָאמַא ןָעמ טּבַײרש ,ּונ --
 רֶע טקיש ,שדח ַא רַאלָאד 20 טנעַידרָעֿפ רֶע זא ,ַאקִירֲעמַא ןוֿפי
 - ,רָימ רֶע טּבַײרש -- ,רָעטַילַימ ּוצ קָעװַא זיא ךּורּב ,ְךיֹוא םִיּפָע
 ' ,ןָערהָאי יד ךָאנ ןּברּוח ַא זו;

 ? םִיּפָע טֿכַאמ סָאװ ,ָץמַאמ יד ןּוא --

 לָעסִיּבַא ,טשִינ יקַאמ ןיֹוש טנַײה ,טשַאװ יז א יר ,ךא -
 ןּוא ,טשִינ ךַיא ןָאל לֵעסְיּבַא ,םָעד ּוצ טשַינ חּכ ןַײק ןיֹוש יז טָאה

 .ַאקַירעמַא ןּוֿפ ׁשִירֲעַּב לםִיּבַא טקיש א רהָיא טָאטשנָא:
 ,רָעטָאֿפ רֶעד םהָיא ּוצ טגָאז -- ,רָיאמ ןּולּובז ,סָאװ ּוד טסַײװ --

 טהֲענ סע ,םַײװ ךִיא ,הסּפ ףיֹוא םַײה ַא םּוק -- ץ'ֿפִיז ןעגנַאל ַא ךָאנ-

 םָעֹד הרובד רַיד יא ,רָיד זיא ,רַיד ךִיא גָאז ,רַעֹומה:לֹוח ַאזַא
 סָאװ רַאֿפ !,רָיד ךִיא גָאז ,זיור ַא ,ןָעסקַאווָעגסיֹוא רָעטֿכָאט םרָעטַעֿפ!
 ...ןֶעּבָאה תחנ לָעקִיטש ַא ךיֹוא עמַאמ יד זָאל ?טשִינ

 ַײז ךיא ףרַאד ,הָלּכ ַא רַאֿפ גרָאז ַא ְךִיא ּבָאה ,ךַיא סַײװ --
 רֶעטַײװ ןּוא--ְךִיא םּוק ,טסליוו ּוד ּביֹוא רָאנ ,תֹורּפּכ דנָעזיֹוט ףיֹוא

 : . רוטֿפ

 ןוא - טהֲערֿפָעג קרַאטש ךַיז ןֶעבָאה ןהּוז ן'טימ עטַאט רֶעד
 ,ךִיז ַײז ןֶעגעַירק ,ןָעלהָאצָעּב םיַײּב ןָעמּוקָעג זיא סֶע

 ךיא ,רֶענַײא קרַאמס ּוד -- ,רָעטָאֿפ רעד טַײרש - ,קָעװַא --

 .ןֶעלהָאצֲעּב ּוד טסלִיװ ,ָעטַאט ַא ןיב:
 רימ  םק . לָאז ןעּבעל ןיא | ;רָע םיירש  ,ןַײנ ,עמַאמ ,ןַײנ

 ,,.ןהָעגי
 יד רַאֿפ לַיֿכעלַײשטַאֿפ ַא טֿפייקָעג טָאה ריאמ ןּולּובז ןּוא

 טִיט ןֶעּבֶענֶעגטַימ סֶע טָאה רֶע .ןעּבָאב יר רַאֿפ ץריש ַא ,רָעטּומ

 ,טנֶעגֶעזָעג םַײה ָעדַײּב ךַיז ןֶעּבָאה ַײז ןּוא רָעטָאֿפ םָעֵד-

 ,טַײל ַא יו ןֶעמּוק םַײהַא בֹוט:םֹוי ףיֹוא טלָאװָעג טָאה ריאמ ןולּובז

 ,שנָעמ לעקַיטש ַא םִיּפָע וָיא ןֶעמ זַא ,םַײה רֶעד ןַיא ןֶעהָעז ַײז ןָעלָאז
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 "יא ,טרָעלקָענ םָעד ןֶעגָעוו רֶע טָאה רַעטנַײװ ןֶעצנַאנ ַא ןּוא
 -ךיז םִיּפָע רֶע טָאה ,ןָעמּוקָענ זיא רֶע ןַיהּואו ,ליטדָעטש ןֶעדַעי

 טנַעלֿפ ,םנֲענַארק רָאּפ ַא ָאד ,מַאװַארק ַא ָאד ,חסּפ ףיֹוא טֿפייקֲענ

 ךיא ,םַײהַא ךיז ַײּב ןֶעננָערּב םָאד רֶע טגָעלֿפ ,ןָעֿפיוק סָאװ רֶע

 .,לָיטסעק ןַײז ןַענעַיל טַאהָענ רֶע טָאה טֶעּב ןֿפיֹוא טרָאד ,לַאטש
 טימ ךָאנ טלָעקִיוועגנַײא ןַענַעלנַי רַא ץלַא רֶע טנַעלֿפ םהָיא ןיא ןּוא
 רָע טָאה  יֹוזַא , בֹוט:םֹוי ףיֹוא ןָעטלַאהָעּב -- רָעַיּפַאּפ לָעקַיטש םָעד
 ,לַעֿכיט ןעדַײז ַא ,ןֶעשָאלַאק רֶאַּפ ַא ,םרָיש ַא טֿפיֹוקַעג זַײװֿכעלסִיּב ּוצ
 םנֲעל ,טֿפױק רֶע סָאװ ןּוא -- ,הֵנּתַמ ַא רַאֿפ ;ךֶעלגנִירֶעיֹוא רֶאּפ ַא

 ,ליטסעק ןַיא ןַײרַא וי רֶע
 ןּוא םּורַא ךיז טקוק ,וצ ךיז טֿפַײֿפ רֶע ,גָעוו ןיא טרהָאֿפ רֶי

 ,םּויטסָאק םָעַײנ ַא ,,דַארַאּפ ןֶעצנַאנ ןיא ןָעמּוק עי לֶעוו ךוא טרעלק
 :העג - רָעדנַיק סלַידנּוז יו ,טרעיצענסיױוא -- לָעוויטש עַײנ רָאּפ ַא

 ןַעוָאל - ,ןָעקיק ָעלַא .סַאג ןיא ןָעסֶע ן'כָאנ יֹזַא .,רימ ךִיא
 ,טשינ רָאג ןּוא - ןֶעקּוק

 :ם'הירבז רַעטָעֿפ םָעד ,ןץ'הרובד ןָא ךַיז רֶע טנהָאמרָעד דלַאּב
 .םִיּפָע ךיֹוא רהיא רַאֿפ ,דניק שיּתּבלעּב ַא ,לַירַײמ ןַעש ַא ,רָעטֿפָאט
 -םימ ךיא הָענ ,לֵיטָעלֶעזנָארּב ַא ,ךֶָעלגנִיריוא רֶאּפ ַא , ,,הנּתמ ַא

 רָעװ -ָעיִצְקֲעלּפָאּפ יר ןָעגעַירק ,ָץלַא ןעקוק ,ןָערַוצַאּפש רהִיא

 ,,.ןתח ַא רַימ ךִיא
 'רֶע טָעוװ רֶעמָאט ,ארֹומ טָאה רֶע ,ןֶערָעלק ףיֹוא רֶע טרֶעה ָאד

 !ָאנ !ָאנ ;ךַילדרָעֿפ יד םַײטש ַא טִינ-- רֶע טֿפַײֿפ -ןָערָאש טָיטרָעד

 .חסּפ ברָע
 רָע יא טדַײלקעגסױא ,ןָעמּוקָעג םַײהַא ןיא ריאמ ןּולּובז

 םָעַײנַא םימ ,םּויטסָאק רֶעַײנ ַא ,םִיֿפ יד ןִיֹּב ּפָאק ןוֿפ ןֶעווֲעג
 םֶישַק יד ,ןַעשַאמַאק ַץַײנ רָאּפ ַא ןּוא לָעטיה ץַײנ ַא--ָאטלַאּפ
 רַאַּפ ַא ךָאנ רֶע טָאה .ןַעמיק ן ן'רַאֿפ ,ןָעמָעלַא רַאֿפ תונּתמ טָימ לוֿפ
 ,בֹוט:םֹוי ףיֹוא טֿפױקעג טשַיֿפ ןּוא שַײלֿפ טנוֿפ

 ,ןהֵאּב רעד ּוצ רָעטָאֿפ רֶעד ןָעגנַאגָענ םהָיא זַיא ןֶעגֶעקַא

 -רַעטָאֿפ רֶעד ןּוא ,דנַאה רֶעֹד ןוֿפ לֵיטסַעק ָעַײנ םָאד םהָיא ןָעמ
 ,קרַאמ ןָעסיֹורג םֶעד רֶעּבִיא םַײהַא ןֶעגנַאנָעג םהָיא טיט 8

 "ריאמ ןּולּובז זיא ךָאד - גָאט רֶעטּוז רֶענַעש ַא ןֵעווַעג ןיא םַע
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 ,דנַאה רֶעד ןיא םריש ַא טָימ ןּוא ןעשָאלַאק רָאּפ ַא ןַיא ןָעגנַאנָענ
 ,טקיקָענֿכָאנ ַײז טָאה סַאנ ָעצנַאג יר
 =נַאנ ַא רָאג ןַיא ,רָעּפַאח:ןֶעלהיֹוק רֶעד -- ריאמ ןּולּובז ,,ַײא --

 יד ןָעגָאז - ,ץלַא טֿכַאמ דמָערֿפ סָאד סָאװ-- ןֶערָאווֶענ הָרָרָׂש רֶעצ
 .ַײז גידנָעקּוקֿכָאנ רֶעּבַײװ

 טרעֿפטנֶע -- טַײל רֶעדנַיק ןֶערָעוו זנּוא ַײּב ָאד ?ןֶעֹד סָאװ --
 ,טשִינ רָאנ רֶעטַײװ ןּוא ,ףיוא ןָעמ טהָיצ םיִבֵנג - ָענֶעדּוי ַא ּבָא

 .ַא טַימ -- ףיֹוה ןיא ןֶענֲעקַא סיײירַא םהָיא זיא רֶעטּומ יד
 -- ;ןּוהט ּוצ סָאװ טסּואוועג טשִינ טָאה ריאמ ןּולּובז -- הָלּודְג ָעְסיֹורג
 ,ןַעצרַאה םּוצ ןֶעווֲעג טשִינ םִיּפָע םהָיא זִיא סָע -- ,ָע +ןֶעשּוק

 טשִיוװָענ ךַיז ןּוא ןָעגנַאנָענ ןָענָעְקַא םהָיא זִיא ָעּבָאּב יד ןּוא
 ,לָעקִינַײא ןָעדלָאג ןַײמ ,רנִיק ןַײמ -- :ץרַיש רֶעד טִימ ןֶעניֹוא יד

 רָעּלֲעק רָעד -- טֿכַארּבָעגנַײרַא ּבּוטש ןיא טסַאנ םָעד טָאה ןָעמ
 ַא .,ןָענֲעקרָער ּוצ םהָיא טשַינ רָאג ,ןַײר טסַײװָעגסיֹוא ןָעווֲעג זַיא
 =רָאּפ יר ןּוא -- רָעטסנַעֿפ ןיֿפיֹוא ןֶעגנָאהֲעג טָאה לַיגנָעהרָאֿפ סַײװ
 +םֹוי ַא ןָעווֲענ ןיא ּבוטש ןיא ,טִישָעּב רמַאז טַימ ןָעווָעג זַיא ָץגָאל
 ,תֹוצמ ןּוא טשרָאּב ןיֿפ ,ַחיֵר רֶענַיד'בֹוט

 ףָאק רָעטָאֿפ רֶעד טָאה - ,ןֶע ,ֿפנָארּב ןֶעלָעטשֿפיוא ןעמ ןָאל

 ,טרידנַאמ
 .,טרַאשָענֿפױױרַא לָעטַיה סָאד ךיז טָאה ריאמ ןולּובז ןּוא

 ,טלַײטָעגנַײא ןֶעדָעי ןּוא תֹונּתמ יד ָענֶעשֲעק ןוֿפ ןֵעמּונָענסיֹורַא
 קוק ,ַײז טְקיקֶעּב ןּוא ךַילגנַיריוא יד טלַאה רָעטּומ יד

 --,"רָעּבלִיז ןַײר , -- ךיוא ַײז טְקּוקֲעּב ,ּוצ טמוק ָעּבָאּב יד ,ןהּוז ןיֿפיֹוא

 ,יז טצֿכֶערּק
 טנָערֿפ - ?םִינֿכָאמש יר רַאֿפ טלהָאצֶָעּב ּוד טסָאה לעַיֿפַיװ --

 .ןַעֿפנָארּב גַירנָעסַיגנַײא ,ןהּוז םָעד רֶעטָאֿפ רֶעד
 מי ריאמ ןּולּובז טרָעֿפטנֶע -- ,ּוד טסָאה טֿפֶעשֶענ ַא --

 ,ןֶעגְיר'לֶעּבּור ַײרד ַא -- ,ריִגָנ ַא ןוֿפ ןָאט ַא

 .,רָעטָאֿפ רָער ןָענָעז ןֶעסֶע ץ'ֿכָאנ בֹוט:םֹוי גָאט ןֶעטשרֶע םָעד
 ,הירכז רֶעטָעֿפ םּוצ רעּבִירַא ריאמ ןּוליבז ןּוא רעטּומ יד

 טסָענ יד ,לָעגּוק ןֶעגַיד'בֹוט:םֹוי םָעד ַײּב טקנוּפ ןעֿפָארטַעג

 ןֶע גיוא ןָעֿפרָאװָעג טָאה רָיאמ ןולּובז ןּוא --טצֶעזֶעגרֶעדִינַא ךיז ןֶעּבָאה
 , ן'הרובד ףיֹיִא

 יי יד א

 .7 געי יי 6 יי
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 םַיהַא 34
 דרשה

 :ֿפיֹוא ןּוא ןֶעשַאווָענּבָא לַידַײמ טיור ַא - ,ןֶעסֶעָעג זיא הרֹובד
 ןּוא , ןֶענּורָענ רעסַאװ ןָעּפָארט ךָאנ ןָעּבָאה רהָאה יד ןוֿפ .טמֶעקֶעג
 ,לַידַײלק ןַירנ ַײנ ַא ןַיא ןָעווֲעג יז ןַיא ןּוהטָעגנָא:

 5 טָאה -- ,ריאמ ןּולּובז ,סָעַײנ םִיַּפָע ןנוא להָעצרָעד ,ּונ -

 ,ןַעֿפּורָעגנָא רַעטַעֿפ רָעד ךַיז
 סֶעַײ נ רַאֿפ סָאװ

 .רָעטָאֿפ רעד ןָא ךִיז
 ,ןָעֿכיק-ןַײֿפַא טלָעטשָענֿפױג רלַאּב טָאה הרש 0 וּמ יד

 טָא

 טֿפור ,ןַעֿכוק:ןַײֿפ רעד זַיא ּואוו --- הרֹובד

 לִיטֶעלֶעזנַארּב ! ַא ןֶעמּונָע גסיירַא ריאמ ןּולּובז טָאה יב ץ'ֿפָאנ

 ,טרָאװ ַא גָידנָערֲער טינ ,ן'הרובד ןֶעּכעגֶענרֶעּבִיא םָע ןּוא;
 =עװ טיֹור טרָעֿפטנַעעג הרֹובד טָאה --- ,קנַאד םענעש א

 =רעטש ןַײלק ַא זיא יז שטָאה זַא ,ןָעזַײװ םהָיא גָידנָעלַיװ --- גידנ
 .ןַערהִיֿפּוצֿפוא ךַיז ןֶעשנָעמ ןָעשִיוצ יו יז סַײװ ךָאד ,עגיט

 ג ןֿפיֹוא םיֹורַא ן'הרֹובד טימ רַיאמ ןּולּובז זַיא ןֶעסֶע ץ'ֿכָאנ

 , ןַערַוצַאּפשי
 ,טקוקַעגֿכָאנ ַײז ןָעּבָאה רֶעטָאֿפ רֶעד ןּוא הירכז רֶעטַעֿפ רֶעד---
 ,רֶעטָעֿפ רעד טגָאז --- ,טַײל ַא ,גנוי ַא ---
 טרָאװ ַא גָידנָעדָער םִינ ,ןֶעגנַאגָעג ײז ןֶענֶעז גָעוו ןָעצנַאג ַא

 ,ןֶעטַײװצ םּוצ רֶעניוא
 ,טקּוקָענ ַײז ףיֹוא טָאה סַאג ָעצנַאג יד
 ,ןֶערָאװֶענ טלָעטשֶענּבָא ריאמ ןולּובז זיא --- ,םיצּולַּפ
 ּבַײל םהָיא ּוצ טגָאז --- ?רֶעדּורּב רֶעטּונ ,ּוד טסֿכַאמ סָאװ ---

 ,דנַאה עטצּוטשָעּב ןַײא גִידנֶעקעטשסיֹוא ,קָערָאשּפ:
 טיֹור ,טרָעֿפטנֶעעג ריאמ ןּולּובז טָאה --- ,טשינ רָאג ,,ײא --

 - ,ןָעגנַאנָענ רֶעטַײװ זַיא ןּוא .,גָידנָערָעוז
 הָרָרְׂש רֶעצנַאג ַא -- ןַײרַא ןָעטַאטס'ןָעטַאט ןַײד ןִיא חּור ַא ---

 םהָיא ליּבַײל טָאה -- ךיֹוא ןיֹוש ךַיז טמָעש רֶע ,ןֶערָאװָעג ריש
 ,גיֹוא ןַײא םִימ יי גירנעקיק , ןעָירשָעגֿפָאע
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 , רעֶגְלעֶו רעֶד

 יא ,ןַירעדַײנש יד לחר הרש ןָעוװ ,הָירֿפ רַעד ןַיא גיטַײרֿפ
 וי ,ןֶעהָעֹורֲעד יז טָאה ,ןִירָעקָעַּב רֶעד ּוצ תֹולח יד טימ סיֹורַא:

 לַעמִיה ןוֿפ םָעֹּפָע זַיא טֿפַאנ ַײּב .רָענלַעו טיט לוֿפ יא קרַאמ רָעד
 ָץֿכלָעוַא ןּוא ,ךֶעלקָעּפ לעיֿפ יֹוזַא טִימ ,ןָעלַאֿפָעג ּבָארַא לִיח ַא
 ,רָעטרנּוזָעג רָעד ןּוא --- ןֶעדרָעווש ןּוא ןֶעסְקִיּב טִימ ךָעלטִיה עמּורק;
 יד ןָא טלַיֿפ ןּוא ףיֹוא טהָעג םטֿכַאנָעיזד ןוֿפ חיר רָעקַאמשָענ
 --- ,ַײז טַימ םֶעֹּפָע ט'הנעט ןּוא טהָעטש קַינשזַארטס עזנֲעשז ,סַאג:
 ףיֹוא רֶענלָעז יד ןעמ טנַײמ סָאד זַא ,ןָענַאטשרָעֿפ דלַאּב יז טָאה
 ְעַּכֶענֲעג רלַאּב ךַיז יז טָאה --- ןֶעלֲעטשּוצנַײא ןַערַיטרַאװק ידי
 ,ןַײרַא ּבוטש ןַיא קִירּוצ ןּוא תולח יד טַימ םיֹוא הערד ַא

 עג ןַירעדַײנש יד טָאה -- !ןַײרַא טָעֹּב ןיא !לָידנַעמ --
 ,ַײרשָעג ַא ןֶעֹּבֲע

 , ןַאמ רֶענעקָארשרָע רעד טנַערֿפ ?זיא סָאװ --
 יר ןַיא ַײז טלָעטשּוצ ןָעט ,ןָעמּוקֲענ ןָענָעז  רָענלָעז --

 , ןַערָיטרַאוקי
 ןעֿכָארקַעג רֶעטנּורַא ,ןּוהטֶעגסיֹוא ךיז טָאה רֶעדַײנש רֶעד

 ,ןרָערָעֿפ ָעלַא טַאהֲעג ךיז ןַיא טָאה סָאװ ,קָער ָערֶע ןווש יד רֶעטנַיה

 רהָיא טַײצ ןוֿפ רּונ טגָעלֿפ ןִירָעדַײנש יד סָאװ ,זנָעג ָעלַא יר ןוֿפ
 טימ ּפָאק םָעד רֶעדַײנש םָעֹד טָאה ױ .,ןָעטֿכָעש הנותח ךָאנ
 !טצטֿפערק רֶע ןּוא .ןָעד נּוּברֲעֿפ לָעֿכיט ַא

 ןָעטּונָענ ןּוא ,טלָעטשֶענרֶערִינַא טֶעּב םיַײּב ךיז יז טָאה ןַײלַא

 : ןֶעֿכָערּב רנֲעַּה יד
 ---!רֲעֹּבֲעַנ טיֹורצ ןַײמ ,ןַאמ ןַײמ --
 ,קַינשזַארטס עֹזנֶעשִז ןֶעזעיוועג רָיהט רֶעד ןַיא ךַיז טָאה סֶע

 ,ָעלָעטְסֶעק ַא טיט רֶענלָעז ַא טּפֶעלשֶעגֿכָאנ ךיז טָאה םהָיא רָעטנִיהי



 .רָענלָעז רָעֹד 6
 ערשט טש שי שישרשי שי ם/ה בע עה העט, א עה עד ערע שיט ער ערשט רש ר טאלער עיר "שיש, ער עי

 יָעונֲעשּו ּבָא םהָיא טעַיג -- ץֶעיװַארק ינַאּפ ,ןֶעגרָאמ טּוג ---
 ,ָעגַינַײז סָאר

 הָעו נ ּבָעל ָעונָעשֹז ינַאּפ ,רהָאי טּוג ,ןֶענרָאמ טּוג ---
 = נ ַײּב רָימ זַיא ,רֶעּבֶענטיֹורּב ןַײט ,ןַאמ ןַײמ ,רַימ ּוצ ךָארּכ ַא
 טֿכָערּב ,ןָעמ טּוהט סָאװ ? ןָעמ טוהט סָאװ ,ןָעלַאֿפֶעגקֶעװַא
 ,דנָעה יד ָענָערּוי

 ר רעײנִיה רעדַײנש רַעד טצכַערק -- ,יוא ,יֹוא ,יֹוא .--

 ךַיז גַידנָעהָערד ,ָעזנֲעשֹז טמּורּב -- ,ָאקלַאשז ,ָאק לַאשז ---
 טקַישַענ -- קִינלָעשטַאנ ינַאּפ רָעד ,ךַימ טָאה טָא גָאװ ןַײא
 טזַיּב ,קַארֿפ ַא ףיֹוא ןָעמהָענ סָאמ ַא ןֶעמּוק םהָיא 0 ,רַיד ןצ
 ,ָעונָעשז טגָאז ---.ןַעקסנַאּבַאק ּוצ עג רַימ ךַיא זּומ --- קנַארק
 | , ןהֵענסיֹורַא ךיז גָידנַעטַײרג

 טכַאנ ָעוֲעֹּב ַא --.טֿכַאמָעג קנַארק ךַימ ּוד טסָאה סָאװ ---

 ,ָעונֲעשז ינַאּפ ,רָערַײנש רעד טגָאז -- ּפָעק ס'םיאנֹוש ץנַײמ ףיֹוא
 --- --גַידנַעֿכַירקםיֹורַא טָעּב ןּוֿפ רֶערַײנש רֶעד טֿפּור --- עזנַעשז ינַאּפ

 .םּוצ) --- גָידנַעֿכַאל ָעזנֲעשִז טֿפּור --- קִינָעשַאמ רַישז --
 טשינ ןַױש ןַיא ַעזנָעשז ןּוא --- רָיטרַאװק ןַײד זַיא ָאד : (רַענלַעז

 וא
 םָע טנָארט ,קַאפ ןַײז גָיטּולּב-טלַאק ךִיז טמהָענ רֶענלָעז רֶעד

 .לָעּביטש ןַיא שַימַײה ךִיז א לעקנַיװ ַא ןַיא ךִי

 רָערַײנש רֶעד -- םהָיא רֶעּבִיא ךַיז ןֶעמ טגעִירק שַיט םיַײּב ןּוא
 ךַיז טָאה רֶע סָאװ רַאֿפ ,ןָא םהָיא טלעש יז ,ןִירָעדַײנש יר טיט
 -- תֹוללק עץמדיֹוט םִימ רהָיא טרָעֿפטנָע רֶע ,ןָערַאנּבָא טזָאלָעג
 רָעּביא טשינ רָאג טלָאװ םָע יו ,לָעקנַיװ יא רָענלַעז רָעד ןּוא
 ךיז טמהָענ ,'םָעצשֶעייוו ץנַײז םיֹוא ךַיז טקַאּפ -- ןָעווָעג םהָיא
 םָעד טַימ ךַעלקַיטש ּוצ ךַיז טדַײנשוצ ,טיֹורְּב ָעיווָעזַאר סָאד סיֹורַא
 ,רָעשִירענלֲעז רָעֹד ןּוא -- לירֲעסָעמ ןָעשִירָענלָעז , םָענַײלק
 םמהָעּנ ןּוא ,ּבוטש רָעד רֶעּבִיא ךיז טגָארט , קַאמשָעג:סטֿפַאגָעיזד
 ...ןַײא לָעּבִימש ַעצנַאג סָאד

 ----טגַײלּוצ ךִיז .טָאֵה רֶע ַײװ ,טגַײלּוצ ,ךַיז טָאה רָע יו --
 ' .ךִיק רָעד ַײּב ָענָערּוי יד טטּורּג

 .ָעגִינַײז סָאד ךַיז טוהט רֶענלָעז רעד



 .שַא םֹולש 31
 לעת טעטש הי טעלער עלטער עי עי ראד ערע עי ערע ערע ערע עטר אירע

 ץלָאה ךִיז גָידנֲעטהָענ ,ָענָערּוי יד טֿפּור ,םהָיא גָאז הָענ --
 | . ןֶעקַאה ּוצ

 לָעשַיט ןוֿפ ,רָעדַײנש רֶעד טֿפּור ,םהָיא ּוד גָאז ,הָעג --
 -- רָעהַא

 לָעקיטש םיַײּב טַײּברַא ָענֶעדּוי יד יו גָידנֶעהעז ,רֶענלֶעז רֶעֹד
 טנֶעקָעג טשִינ סָע רּוטַאנ ָעשַירָענלעז ןַײז טָאה ,ןָעקַאהּוצ ץלָאה
 טמהָענ ,ףיֹוא ךַיז רָע טּביֹוה טַײקגַילַײװגנַאל רַאֿפ ןּוא ---ןֶעדַײל
 ,םָע טקַאהּוצ ןּוא ,ץלָאה קיטש סָאד דנַאה סםִנָירָעדַײנש יד ןוֿפ

 םָענָעֿפרָאװֶענּוצ ַא טַימ ,קָעװַא םהָיא טעַינ ןַירָעדַײנש ַיד
 !רָיד ַאנ ,אקוד םָע טסלִיװ ,טסַײה סֶע ,רָעוַיּבָעג

 רּונ ּואְװ ,טקַאהּוצ ןּוא קַאה יד טמהָענ רֶענלֲעז רָעד
 --רֶע טקַאהּוצ ּבּוטש ןַיא ךַיז טניֿפָעג םָע סָאװ ,ץלָאה לָעקַיטש ַא
 רָעד ןַיא טַײרנ ךָאנ םהִיא ַײּב זַיא קַאה יד ןּוא -- ךָאנ טכוז ןּוא
 .ןָעקַאהּוצ ּוצ ךָאנ דנַאה

 ןּוא ןירָעדַײנש יד טהָעג ,טקַאהּוצ ץלָאה סָאד טָאה רָע זַא
 ,ןָענַירָאֿפ םָעד טַימ םהָיא טננַאלרָעד ןּוא טיֹורּב קִיטש ַא ּבָא ד"נש
 =וצ טיֹורְּב סָאד טָאה רֶענלָעז רָעֹד זַא ,רָעזַעּבָעג םָענָעֿפרָא  גּוצ
 ּביֹוא ,טשַינ טנַערֿפ ןּוא ,לֵידנֲעק סָאד ךיז רֶע טמהָענ ,ןָע'בּונָעג

 טגנָערּב ,רָעסַאװ ךָאנ טהֵעג -- טטינ ּביֹוא ,רָעסַאװ ָאד ָאי זַיא םָע
 רֶע יו יֹוזַא ,ןָעֿפַאש ָץלַא ,ּפָעט ָעלַא ,םילּכ ָץלַא ןָא טסעַיג ןּוא
 ,ןָעּבָעל ןָעצנַאג ןיֿפיֹוא רָעסַאװ טיט ןֶעגרָאורָעֿפ טלָאװַעג ַײז טלָאװ
 ,טַײרג ךָאנ ןַיא ןּוא ,לַידנֲעק סָאד ךָאנ טלַאה דנַאה יד ןּוא
 , ןָעגנָערּבּוצ ר סָאװ

 ןָעמיֹוק ןרָעטנַיה ןוֿפ רֶעדַײנש םּוצ טגָאז ןַירֶעדַײנש יד --
 :ןָעֿכַאמ:תּבש ן'טִימ טגִיטֿפֶעשֶעּב זַיא יז ןָענַאװ ןוֿפ ,םיֹוַּא

 .רֶענלָעז רֶעטֿפָעלש ןַײק טשִינ רָאג ,טסַײוװ --
 רעד רהָיא טרָעֿפטנָע -- טסּואװעג רלַאּב םָצ ּכָאה ךַיא --

 -- -- רָעדַײנש
 םיט ןִירָערַײנש יד טגָאז ,טסּואוװָענ דלַאּב םָע טָאה רֶע --

 .ָעינָארַיא

 רֶעּביא ךַיז ןֶעמ טֶעּב ,רֶעטְרֶעװ ָענהֶא , ּבוטש רֶעֹד ןִיא --
 לָעּביטש ןיא טרעװ רענלעז רָעד זַיּב -- ןָעטַײװצ ן'טימ רָענַײא
 ,.י רָעשַימַײה רֶעצנַאנַא

 לָעּביטש רהָיא ןִיא טָאה עץנֲערּוי יד -- .םיטֿכַאנ ּוצ גיטַײרֿפ!



 .רֶענלַעז ָעד
 עי ר 0, יב ריר,

 ש5

 שי "ראי לשרשרשרא ) סס

 ןעוויֹוא רֶעטנַיה ,ןישַאמ עגַידנַעָֿאװ יד ,טמיֹורָענּוצ ,טֿכַאמָעג תּבש
 (ךּוטשִימ) לַעֿכִילַעװצ:הלה ַא טַימ יז ןּוא --- טקּורָעג רֶעטנּורַא
 ךומ-שיט ַא שיט ןַעשרָעדַײנש ,ןָעטַײרּב םָעד רֶעּנִיא --- ,טקֶעדֶעּכ
 יר םָאה ןָעביֹוא םָעד ,תֹולח ,ךַעלרַעטֿפַײל ענַעשעמ ,טַײרּפשרעֿפ
 לָאז םִע זַא ,טצַײהַענ רָעטנּוא םוג ם'טֿכַאנּוצ גיטַײרֿפ ַענֶעדּוי
 ַײװצ םהָירּכֲענ טָאה ןָעביֹוא רֶעֹד -- תּבש ןָעצנַאנ ַא ןַײז םִירַאוװ

 ןוֿפ זַא ,ןָעווֲעג ּבוטש רעד ןיא זַיא סַײה ןּוא ,ןָעטַײװרָעד ןוֿפ ןַילַײא

 יר ןיא ןּוא ,ןַעּפַאק ּוצ םנעּפָארט ןְעּביֹוהעגנָא טָאה ןָעּביוש יר
 ןַעּבָאה סָאװ ,טֿכיל:תּבש יר טלֶעגַיּפשִעגּבָא ךִיז ןֶעּבָאה ער
 בּומש רַעֹד ןַיא ,רֶעּנִיא ןַענַעג רָעטסנַעֿפ ןָעמַײװצ ַא ןיא טנֶערּבָעג
 הרבח רעד ןוֿפ זיא רֶעדַײנש רֶעֹד .טְקֲעמשַעג תּבש טימ םָעלַא טָאה
 ּודיק ןָעגנַאנָעג ןּוא טצָעזָעג ךיז שיט םּוצ ,ןֶעמּוקָענ םַײהַא
 | ...ןַעֿכַאמ

 ,ץַענַאר ןָעשִירָענלַעז םיַײּב ,רַענלַעז רעד טצַיז לָעקנַיװ ַא ןַיא
 ,ןַעויוהה ,לָעוַיטש רֶאּפַא :ןָעֿכַאא יד רֶעּניא ךיז טקַאּפ ןוא

 סיֹורַא ךַיז רֶע טמַענ ךָאנ רעד --- םָעדָאֿפ טימ לֶעד עדמָנ
 זָא ךיז טּבַײה ןּוא רֶעסַאװ לֵעֹּכֲעט ַא טמָענ ,טיֹורּב ָענַאווָעזַאר םָאר
 ,ןַעטֶע ּוצ

 שַיֿפ ץנַיד'הּבש יר ןָעסַע ןּוא שיט םיַײּב ןֶעצַיז ָעטלַא יד
 רונ ,גָיד'תּבש ּביטש רֶעד ןַיא זיא ץלַא .הלח ץגיד'תּבש יד טימ
 טימ ,רֵענלַעז רַענַידנַעֿכַאװ רעד םִיַּפָע טצִיז לָעקנַיװ םיַײּב טרָאד

 =ענלֶעַז סָאד טרַא ַענֲעדּוי יד ,םיורּב ןֶעׁשִירָענלַעז ןָענַידנַעֿכָאװ:םָער
 טַײנש --- ןָענַיד'תּבש ןַיא סָעגַידנַעֿפָאװ קיטש ַא םָעַּפָע ;טיֹורּב עשיר
 רָענלָעַו רָעד זָאל :דּבכמ םהָיא זַיא ןּוא --- הלה *איצימ ,ַא ּבָא יז
 -- ,הלח רָענַיד'תּכש רֶעד ןוֿפ ןַײז בעֹוט ךיֹוא

 יר ךַז טסָע ןּוא ,גיטלינ:ךַײלג ּוצ סַָע טמַענ רָענלעז רֶעד

 .ענימ רַענַיטלַינ:ךַײלנ רֶעֹּבלַעַז רעד טימ הלה
 טיט ןוֿפ ענָעדּי יד טמיֹור ,ׁשטְנֲעּבַענּבָא 2 א

 רַעטכּוש לָאֹי ,ץ'טנכע ַא טימ ,ןבש ַא ןַײרַא טמוק םָע ,ּבָארַא

 .לָעשַיט םַײּב ךיז טצָעז ןַעמ ,ָענָערּוי ַא םִיּפָע י ,בַײװ ץטימ
 טֿכיל יד ,גיר'תּבש ךיז טֿפַײל ,ןהַײש רָעד ןיא לַעַפמֲעל ענַײלק סָאד
 טקנַיטש ןּוא טקעמש יִריבלַ רַעד ןּוא רָעטֿכַײל יד ןַיא ןַעקנַאצ
 .השעמ 8 ןָעלַײצרַעֿפ ּוצ ןָא טּבַײה רָעטסּוש רעד ,רדה םָעד ןיא
 ץרָעש ןיֿפ ס ֹורַא טמֶענ להר הרש -- םיֹוא םהָיא טֿכרָאה ןַעמ



 55 ,שַא םֹולׁש
 א א יו ר יט ראי יי

 ּוצ טסָענ יד ,שַיט ן'ֿפיֹוא סיֹוא םָע טיש ןּוא (סֶעקשֶעמָעס) ןָעמיֹוז
 ,ץֿכָעלָאש ןיא טצַײלֿפרָעֿפ ָענָאלרָאּפ יד טרֶעװ דלַאּב ,,ןַײז רּבכמ
 שיט ןיֿפיֹוא סָעְקׁשֶעמעס טהָעז ,לָעקנַיװ ןַיא טצַיז רֶענֹלֶעַז רֶעד
 דנַאה יד ךיוא טקעטש -- שיט םּוצ ּוצ טהָענ ןּוא ףיֹוא ךַיז םֹּבַײה
 ַא םָעֹּפָע יו --- סָעְקשֶעמֶעפ יד גיטלַינ:ךַײלנ ךיז טמָענ ןּוא ןַײרַא
 ןָא טּבַײה ,ןָעֿפָא ןיא ָעלָעקשוּפ קַאּבַאט סָאר ןָעוו --- קַאּבַאטקעטש

 רהָעמ ץֿכָעלָאש טַײרּפשרַעֿפ ןּוא -- טכָענ יד טַימ ןָעקַאנקּוצ טַימ
 רהָעמ רֶענֹלֲעַז םָעד טַימ רָעדַײנש רעד זיא לָאמטסנֶעד ,ַײז ןוֿפ
 םהָיֹא טּפַאלק ןּוא רֶענלֶעז םּוצ ּוצ רֶע טהֵעג ,ןֶערָאװֶעג רָעשַימַײה
 :ןֲעקּור ןיֿפיוא

 .רֶענלַעז םָעֹד רֶע טנָערֿפ --- ?ַאניָאװ םֶעידּוּב ,ּונ ---
 רֶעד םִימ רֶענלַעַו רעד טֿכַאמ -- םֶעידּוּב ,טֶעיֹדּוּב --

 ,ליומ ן'טימ סָעקשָעטָעפ יר גָירנָעקַאנק ,דגַאה

 לא עי
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 1 עג 1 יד

0 = 1 
 .שַא םֹולש

 ר, ריר ירא ריר דרש ילשי/רבערה ישר ערשחשרשרשרשרשראש שליח אטא, הרע אר ער ר ר ריר ר רער ,ר.,/ח א ערוה. ,ר./רשר הר רשירש?

 ,עֶמאַמ ַא ךיֹוא

 (. ןִע : ָעג) . ןעדלַיטַאמ טעמדִיווַעג

 ַעלַא ןוֿפ טלֶעגנִירֲעג םּורַא ,קרַאמ רֶעד זַיא גָידנֲעקֶע רעַיֿפ
 םָעד ןוֿפ .ךֶעלזַײה ַעטסַײװֶענּבָא ץנַײלק ,ָעגַיררַינ טימ ןָעטַײז רעיֿפ
 ,ןָענּורּב םָעד רֶעֹּבִיא:ןֶענֶעק טהָעטש סָאװ ,זיוה ןֶעגַידנַעקָאטשנַײא
 2ֿפירֲענ ַא ןָעמיֹוק םָעד ןּוֿפ טהָעג ,טנהָאװ רעקֲעּ רעד ּואו טרָאד

 .קרַאמ םָעד רֶעּניא טרַאה ךיז טנעלּוצ רֶע ןּוא סֹורַא ְךיֹור רֶעט
 ןוא ,קִירּוצ ןּוא ןַיהַא ןֶעּביֹוט עסַײװ יי ךייר םֶָעד רֶעטנּוא

 גֿפַײֿפ ןּוא זיֹה ןָעגַידנַעקָאטשנַײא םָעד ַײּב טהָעטש גנּוי רֶעֿכיֹוה ַא

 , ןֶעּביֹוט יד ףיֹוא
 ןעריהמ ,י"ןָעלָעטש, ןָעהַעטש ןֶענּורּב םָעֹד רֶעּביא ןֶעגָעְק

 =רָעֿפ ןָענעַיל ןָעריהט יר ףיֹוא ,ןָעלּוטש ַײװצ ףיֹוא טנַײלַעג ףיֹוא
 ָעטְנֶערּנֶענּבָא טימ רֶעּבַײװ ןּוא ,סנַירג ןּוא ןָעטֿפּורֿפ ָענֶעדעַיש
 ָעטסֶערג ירד ןַיא ךָעלֿכיט טַימ טלֲעְקִיווֲעגמּורַא . , רֶע'טינּפ:ָערעַיב
 .ךַיז ןָענעַירק ןּוא *ןַעלֶעטש , יד רַאֿפ ןֶעהֲעטש ,ןָעצִיה

 ּוצ ןֶערָערָאנש ַאזַא טַימ דלַאּב רַימ ךַיז טניֹול סֶע ,יאדוַא --

 .ַעְקרֶעַּפָעלש ּור ?טסַימ ןַײמ טסגָאמרָעֿפ ,ןֶענעַירק
 ןּוֿפ סָאװ -- ,גַיצרָעֿפ עגינַײא רהָאי ַא ןוֿפ ָענָערּוי ַא ,עטנָעי

 ,ןֶערֲעה טוָאלָעג רֶעטרָעו יד ךַיז ןָעּבָאה ןֶעּפיל ַָץטַײרּכ ערהיא
 =טנֶערּכָענּבָא קִיר רהָיא ןּוא ,ךּומרַאֿפ ןֶעגָיצטּומש ןָעטַײרּב ַא טגָארט

 םיּכסמ טָאה ,לָעֿכיט רֶעֹד רֶעטנּוא ןוֿפ סיֹורַא גָיהּור טקּוק סָאװ םינּפ

 ,רֶעטרֶעװ ָערהיֹא ףיֹוא ןֶעֶעווֲעג
 ?טּפַאחֶענ ררָאּכ ן'רַאֿפ טָאנ ןיֹוש טסָאה ,ּוד טסנַײמ סָאװ --

 שעֵנֹּבֶא הּביוט רהָיא טָאה - ןָא רַיד יװ םּוג יֹוזַא רימ טרֲעהַעג רַע

: 
 ר, בא

 יש ר שא ,{/ יא 7 טיט לי"
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 41 .ַעמַאמַא ךיֹוא
 רער לעדלעישלעלשיעלעלעלערילערערריל ריר רירט טיי יי א ריר יי יי ינאי יע עי ,:7:5.25/::1.--

 ןֶערהיֹוא ָץּבלַאה יד רֶעֹּבִיא לֶעֿכיט סָאד גָידנֲעקּור ּבָארַא ,טרָעֿפטנֶע'
 ,טרַאשֶעג רֶעטנּורַא רָאה יד ךַיז סעּכ טַימ ןּוא

 ,הּביֹוט ןּוא ,*לָעטש , סיָעטְנֲעי ּוצ ןֶעמּוקָענּוצ זיא עטיהנוק ַא
 טימ ןָעטלָאשָעגנָא יז לַײװ רֶעד טָאה ,ןָענַאטשֶעג גַירַײל ןיא סָאוװ
 | ,תוללק עטיוט

 ןָעּברַאטש טסָעװ !ָעטצַירּפ ,רֹלָענ ןַײד רַימ גניֹוט סָאװ .-
 טָאה ...ןֶענָאז טשִינ שַירק ןַײק רַיד ךָאנ םָעװ דנּוה ַא ּוליִפא ןּוא:
 , ןֶעגָירשֶעג ָענָערּוי יד

 צֹנָא ןֶעּבעג טַימ רֶעד טלָאװָענ עט'נכבש רהָיא טָאה הּביֹוט |
 ןַא ,טנָאמרָעד ךַיז טָאה יז רָאנ ,ל'קחצי ןהּוז רהֵיא ןּוֿפ ןֶערֶעה
 ןֶערֶער ןָעטַימ ןיא יז ןַיא ,ןָעמהִיר ּוצ ןַײלַא ךיז טשִינ טסַאּפ םָע
 , ןָערָאווָעג ליטש

 טָאה ,ןֶערַאּכ טרָאװק ַא עט'הניק יד גָידנָעטסָעטנָא ,ָעטנֶעי
 ,טרָעֿפטנֶעָעגּבא רהָיש

 םלָאװ ,ןֶעװֲענ טַײל לָעקיטש ַא טסלָאװ ּוד ןֶעוו ,יארוַא --
 טלָאװ דנַיק ןַײד ןּוא ,ןָעּברָאטשָענ טשִינ רָיד רֶעּכִיא ןַײמ ןַײד ךָאד
 ,ריד טימ ךָאד ךיז טמָעש רַע ,טמָזשַענ טשַינ רַיד טַימ ךָאד ךוז

 :לֹוק ַא טָימ סיֹורַא ןּוא סעּכ ןִיא ןֶערָאװָענ זַיא הּכיֹוט
 םסנעמ הרּכּכ ַא !רָימ טַימ ךַיז טמָעש דנִיק ןַײמ !הּפּוצח --

 ןַײט טרָעװ טשַינ וליפא טזָיּב ,לָעגָאנ ןעטסדנַימ ןַײז רַאֿפ ןַײז ּודח
 , ןָענהָאמרֶעד ּוצ ןָעמָאנ סוני

 זַא ,טנָאז ןָעמ סָאװ ןִיװֲעג ַא טימ םיֹורַא טלָאװֶעג טָאה יז

 רהָיא יי רהָיֹא ןּוא ,ןֶעּברָאטשֶענ ןַאמ רהָיא זַא רהָיא רֶעּבִיא!
 ןֵעטנָעי ןֶעַײרֿפרֲעד ּוצ טשַינ רָאנ ,רהָיא טִימ ךַיז טמֲעש ל'קחצי
 =לַאהָנ עגנַײא ןֶעטֿפָערק ַעלַא טִימ ךיז יז טָאה , ן'רהָערט ָערהַיֹא םִימ
 , ןָענַײװ ּוצ טשַינ ןָעט

 רעטנּוא טזָאלעג רֶעטנּורַא רהָעמ לָאמַא סָאװ ךיז טָאה ןּוז יד
 םָעד רֶעּכיא טלַײאָענ ךַיז ןֶעּבָאה ןֶערּי ,לָעטרָעטש טַײז:רֶענַעײ
 החנמ לָעסעג:שררמה-תיּב םָעד ןַיא קָעװַא ןֶענֶעז ָעלַא ןּוא קרַאמ
 -ייהָעגנָא ךיז ןֶעּבָאה ,קרַאמ ןָעטימ ןַיא ,ןָענּורּב םָעד ַײּב ,ןֶענוַאד
 םָעד ןוֿפ ַײרֿפ טטרֶע ןָענָעו סָאװ ךָעלגנּויײררה ןֶעּביֹולק ןָעמַאזּוצ ןֶעַּב
 ,ןֶעגנַאנעג ררה

 יד ףיֹוא ךָעלשייק רֶאַּפ ָערהַיא ןֶעמּונֲעג ןָעמַאזּוצ טָאה הּניֹוט
 םָע :טוָאלָעג קרַאמ ןַיא יז טָאה ןעלהּוטש יד םִימ ריהט יד) ,דנָעהז



66 

 4 48 יי

 ו טעאש עג ר ר

 ,שא םולש 5
 ישיר עי, עטשידי 5 רשי יטב ר ער. 7. עי עיר איט על עט בלעטער עט עט ער עראעררשר ערשטער שר עשר רער טעטש רע

 ָעטנֶעי עּבָארג יר גַירנָעזָאל רֶעּבִיא ןּוא ,(ןֶענֶע'בנג טשיינ רַענַײק עוו

 .קָעוַא קרַאמ םָעד ןוֿפ ליטש יז זיא ,תֹוללק רָאּפ 8

 םַײהַא ןַײלַא דנֲעה יד ףיֹוא ךֶעלשֹוק יד טַימ ךייז זַיא יז ןָעוו
 ,טרהָעלקֶעג ל'קחצי רהִיא ןֶעגָעוו יז טָאה ןֶעגנַאגָעג

 טשינ ןַענַיִז ןּוֿפ רהָיא ןֶעק רֶעטְרֶעוװ ַָענידַעֿכָעטש סיָעטְנֶעי
 =ַעג ןַאמ רֶעד ןַיא רהָיֹא רֶעּביא ;טגָאז יז סָאװ סָאד אלימ ,םיֹורַא
 - =קָעװַא טָאה יז סָאװ ןָעסַײװ עלַא ;טשִינ רהיא סֶע טרַא ,ןָעּברָאטש

 רהָיִא ןַא ,טגָאז יז םָאװ רָאנ ,קנֲערק סנַאמ רהִיא ַײּב טַײּברַאָע
 + פִיר, ןַיא ןַיּב רהֵיא טקנערק סָאד ,רהָיא טִימ ךיז טמעש ל'קחצי
 =כָעַנ םֿכַאנ רֶעֹר ףיֹוא םַײהַא טמּוק רֶע זַא ,רהָיא ךִיז טֿכַאד ,יקַאט

 ...ןֶעֿכּוזרֶעֿפ טשִינ ךַָאז ןַײק רהָיא ַײּב רֶע לַיוװ ,ןֶע גיט

 + ןיָעטנֲעי ןָעטלָעש ןֶעּביֹוהֶעגנָא יז טָאה ,סָאר גָידנֲערהֲעלק ןּוא
 עטַאט !םלֹוע לש ֹונֹוּבר ,סָאד יז לָאז ןָעּבָעל רֶעֹד טשִינ --

 !רענַײא
 זַא ,טנַײמ יז סָאװ סָאד זַא ,טֿבַארָעג רהָיֹא ךיז טָאה סֶעֹּתָע

 .ןעקנַאררַעֿפ ּוצ טשינ םָענַײק יז טָאה ,רהָיא םִימ ךַיז טמָעש ל'קחצי

 ו ,טֿכַאמָעגנָא ,הטפשבמ יד ,ז טָאה ץלַא ,ןיָעטנֶעי רָאנ
 םָאה ןָעטֿפֶעשֶענ ַא רַאֿפ סָאװ ,ל'קחצי ןַײמ ,דניק ןַײמ --

 :לוק ַא טימ םיֹורַא זַיא יז ןּוא !?םהָיא ּוצ רהָיא

 .,ערווירק ןַײמ ןָעמָעננָא ךיד טסלָאז ּוד ,םליע לש ֹונֹוּבר --

 .ןֶעגַײװש טשִינ רהָיא סֶע טסלָאז ּוד ,םימיתי רַאֿפ עטַאט ַא ךָאד םִזָיּב

 טָאה -?הּביֹוט ,יֹוזַא רהָיא טלָעש ןֶעמָעוו ?םָא ;ד ןֶעמָעוו --

 ןַענַאטשָעג ןַיא סָאװ ,עטס'הדִיגנ יד הָחָנ רהָיֹא ּוצ ןָעֿפּורָעגנָא ךיז
 .םלָעש הַּביֹוט יװ גַידנָערָעה ןּוא ,םָא רק טינש רהָיא ןוֿפ ריהט ןַיא
 ,גידנֶעהֶעג םַײה ַא א ךִיז ּוצ יֹוזַא

 יד ,הפוצה ַײײ טשִינ ּוא ,ץשט 'תיּב:לעּב , ןַעד ןעמָעוו --
 רֶעגנַיֿפ םָעֹד טַימ גַירנָעזַײװ ןָעֿפּורעגסיוא יז טָאה ?עצונ'המש:המי

 ןֶעהָעז ּוצ גַירנָעּבעהֿפױא ּפָאק םָעד וליפא טשִינ ןּוא ,ןַײרַא קרַאמ ןיא
 .ןֶעננַאנָעג רֶעטַײװ ךיז יז יא ,רהָיא ּוצ םדָער סֶע רֶעו

 ;טנַײה זַא ,טנַאמרָעד ךַיז טָאה ,גידנֶעהָעג רֶעטַײװ ,הּביֹוט ןּוא

 ,ןַײרַא ךִיק ןַיא ןהּוה ַא םִימ ן'החנ ּוצ ןיא יז ןֶעוו ,הָירֿפ רָעֹד ןַיא
 רָע ַיִו לֹוק םל'קהחצי טרָעהָענ ּבוטש רֶעטַײװצ רעד ןוֿפ יז טָאה

 ,טםּואווָעג טָאה יז ,ןָענרֶעל ןַיא ךֶעל'םירּוהּב ס'החנ טִימ ךִיז טרַאּפש

 ךויּכַא טימ ָעקַאט ןּוא ,ץהחנ ַײּב ל'קחצי רהָיא טסֶע ךָאװטַימ זַא
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 == .ַעמַאט ַא ךיוא
 הבל רשרשר עיר רשי ריר טי אה ערשיר בעי ר בה יע עי יט יי טיי יי יריד "שרי ערי עט בירשר שר ירשרשירער ער ער שיר ער ערערשער ער שר ער.ער.*

 .עטּוג ַא לָאז ל'קחצי רהָיא ידּכ ןהּוה רָעד טַימ ןֶעגנַאגָעג ּוצ ןַיהַא
 . ךַאװש יֹוזַא ,ךֶעּבֶענ ,ךָאד זַיא רֶע ,ןֶעַּכָאה ְךיֹ

 ,ליק ס'נהּוז רהָיא ּבוטש רֶעטַײװצ רעד ןוֿפ גָידנַערֲעה ןּוא
 .שִינ יז ןַיא ךָאד רָאנ ,ןָעזָאלרֶע 5 טלָאװָעג ךַיק יד יקַאט יז טָאה
 ..ןָענרָעל ןיא רעדנַיק ס'החנ טִימ ךַיז טרַאּפש ל'קחצי רהֵיא ,קָעווַא

 רָע, ?ָץוושָערָאּפ ןַײז ּוצ סָעֹּפָע ןעמוק ַײז !ןָעד םעֹּפָע ןַענֲעק ַײז
 ךימ טָעװ רַע ןָעוו, ,ןָעקָארצַעג ךיז יז טָאה "ןעמָעשרָעֿפ ךַיז טָעוו
 ַא ןיא עמַאמ ןַײז, ,,,"דנַאה רָעֹד ןיא ןהּוה רֶעֹד טַימ ןָעֿפָערט ָאד

 טשינ ךיק ירד יז טָאה ךָאד ןּוא - .,,"םוחי רֶענַעש ַא ,ָענָערּוי קרַא
 לעיֿפיװ ןּוא ,טסָאקענּבָא ןָעשָארג ןַײק טשינ דרנִיק ַא, ,טזָאלרָעֿפ
 רלָעג סָאד טַאהָעג טנַײה יז טלָאװ ?"ּבָא רֶעדנַיק ס'החנ ןָעטסָאק
 ךָאד יז טלָאװ ןָעטסָאקּבָא טֿפרַאדַענ טָאה ל'קהצי רהָיא סַאװ

 =ָעֹנ ּוצ ךַיז טָאה ןּוא ןָענַאטשֶעג זיא . ןּוא יי יי עטס'הרַיגנ ַא
 ,לֹיק ןַײז .ּוצ טֿכרָאה -

 ,ןַעל'קחצי ןֶעהָעז  ןּוא - ןֶעּבֲעַל טֿפרַאדעג טָאה רֶע !יֹוא, -

 'ריהט יד ךַיז טָאה דלַאּב --"ןָערָאװעג דנּוזענ דלַאּב ךָאד טלָאװ רֶע
 רעד ןַיא ,ְךֲעל'םירּוחּב ס'ההנ ןֶעָיווֲעּב ךִיז ןָעּבָאה סֶע ,טנָעֿפֶעַעג

 ,טמַאלֿפָענ םהָיא ןֶעּכָאה ךֶעלקֲעַּב ירד ,ל'קחצי רהֵיא טיט
 רלַאּכ ןּוא טרֶערָעג סיֹורַא ךַאװש רֶע טָאה ,ןָעגרָאמ טּוג --

 שפנ:תמנע םהָיא טָאה יז ,טסּואווָעג טָאה יז ,סיֹורַא ריהט ייד ךרּוד
 ס'החנ רַאֿפ ,ַײז רַאֿפ ןֶערָאװועו טמעשרָעֿפ יא רֶע ,ןוהטָעננָא
 ,ךֶעל'םירּוחּכ

 רהָיא ,ל'קהצי רהָיא ,דנִיק רהָיא ;ץרַאה ןיא טלהִיֿפ יז ןּוא

 יא ;םהָיא ּוצ ההנ טָאה ןָעטֿפֶעשָענ רַאֿפ סָאװ ,ןָעניֹוזעג ךלָימ
 רַאֿפ ךיֹוא ,ּפָאק ס'ַעטנָעי ףיֹוא ץרַאה רֶעטַיּב רהָיא גידנ;סעַינסיוא
 רָעסֶעּב ןֶעק ןּוא טסָאקַעגּבָא טשִינ רָאנ טָאה ןהּוז רהָיֹא סָאװ סָאד

 :ןֶעטלָאשַעג לֹוק ַא טַימ ךיֹוה יז טָאה , ְךֲעל'םירּוחּב ם'החנ רַאֿפ

 ,ןַעמָעננָא א ןַײמ ךַיד טסלָאז ּוד !םלוע לש ֹונֹוּבִר =

 טכַאנ עץגַיטנַײה יד לָאז יז ,ןָעלהָאצַאּב רַאֿפ רעד רהָיא טסלָאז ּוד

 ,ןַעּבַעלרעּביא טשַינ
 ןוא ןַײלַא טהָענ ָענֲערּיי ַא ָיװ גָידנֶעהָעז רֶעהָעג ַײּברָעֿפ יד

 ,טַֿאלעג ןָעּבָאה ,טלָעש
 .=רֶעטש ןיא ויא רֶעטסניֿפ ןּוא . ,טקּורַעגנָא ךי טָאה טֿכַאנ יד -
 .ןערָאװעג לעט

 ;טכַאנ



 יש
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 ַא ַײז טָאה ,ןָעגנַאנָעג םַײה ַא ךָעלשייק יד טַימ ןַיא הֵּכיֹוט

 .רָיהמ יד טנעֿפֶעַעג ןּוא זיֹוה רהָיא ןוֿפ ּפָערמ יד ףיֹוא טּפעלשָענֿפױרַא:
 .ןָעביִקָעג וי גָעקַא תֹולֹוק רהיא ןֶענֶעז ָעמַאמ יד ,עמַאמ יד --
 ןֶעּבָאה ּכ א ןַע ?טימ ןיא ,ניֿױיר ןֵעווֲעג יא בוטש יר

 טר 2 טִינ ןּוא ן'ּביֹוט ןַעּבֲענ טלָעטשֶעג םּורַא רָעדנַיק יד ךַיז
 ;רָעגִירנ ענַײװ ַא ןָעווָעג יא לֹוק םדניק ןַײא ,?ַעמַאמ ; ןֶעַײרש ּוו

 יא לֹוק םנָעטַײװצ ַא 7? :ָאט ןָעצנַאג ַא ןֶעווָעג סָאד ּוד םסִיּב ּואוו,

 ,'ןֶעמּיקַעג םוַיּב ּוד זַא ,ץמַאמ ןַיא טּונ יו, : רָעֿבילהָערֿפ ַא ןָעווָעג

 ,טשַימענסױא םָענַײא ןַיא ךיז  ןֶעּכָאה תֹולֹוק ַעלַא יד ןּוא
 טַײרש ,ןָעּפַאײח םָעטֶא םָעֹד שטָאה ךַימ טוָאל !טגַײװש --

 .ךו 8 יד גַידנָעלֲעטשרֶערעַינַא ָענֲערּוי יר

 סָאד זַיא רלַאּב ןּוא טיש םָעַּפָע ,ןַעמיוק םּוצ ּוצ ןַיא יז

 ןָעטֿביֹולעּב לֶעּפמָעל ןָעטרָעֿבױױר:רַאֿפ ןַײלק ַא ןוֿפ לָעּביטש ענַױלק

 ,ןַערָאװָעג
 םּורַא טרָא סָאד ןעטֿכיֹולָעּב רָאנ טָאה ןַײש רָעֿכַאװש רֶעֹד

 ךֶעלצלָעה ַײװצ ןָעטרָאד ןּוא ןָענַאטשָעג ןַיא הּביוט ּואו ךַיק רֶעֹד

 םָאיו ןישַאמ עטּבױטשרעֿפ:טלַא ןַײא ןָעטֿביֹולָעּב ;טצַײהנ עגרעטנּוא

 (רָעדַײנש םֶענָעזָעווֲעג ַא ןוֿפ ןמיס ַא) םָעּב ַא ןֵעּבֶענ ןֶענַאטשָעג ןַיא
 ,ןַענַאטשֶעג לָעּפמַעל םָעד רֶעּבִיא ןַענֶעק ןַיא סָאװ םָעַּב ּבלַאה ַא ןּוא
 ןָעֿכלַעװ ףיֹוא היֹורטש טַײרּפשַענסיא ןָעוועג זיא טָעֹּב םָעֹד ףיֹוא
 ךַיז טָאה חיר רֶעַײז ןּוא ,סּבֹוא ַענֶע 2 ע8ֿ ןֶענֶעלֲעג ןָענֶעו םָע

 יד תיבה לַעּביטש לַײמ עגירביא סָאד טש רעד רֶעֹּביא ןֶענָארטַעג

 ,ןַעטָאש םָער ןַיא ןָג ערָאװ עג ןֶע ;ריולרָעֿפ ןַענַעז ןֶעטֶעּב
 ,רָעדַײנש רֶעזַײל ,ןַאמ  רהָיא יו רהָאי ןֶעַּבלַאה טרָעדנַא טשרֶע

 טמּוה רֶעד ןָעוו ףוס םּוצ ,ןָעּבעל ןַײז ַײּב ךָאנ ,ןָעּברָאטשָעג ןַיא
 בַײװ ןַײז טנֲעקֲענ טשַינ טָאה רֶע ןּוא טקרַאטשָענ םהָיא ךיז טָאה
 ּוצ םָעֹּפָע טוָאלֲענקֲעװַא הּביוט ךַיז טָאה ,ןַײז סנרפמ רֶעדנִיִק 2

 ,טקרַאטשַעג ךַיז םָאה קנֲערק יד רהָעמ סָאװ ןּוא ,,ןָענַידר
 ןָערָאװַענ יא יז ןַא ןּוא ,ןָעוװָערָאה רהָעמ טוומָענ יז אה
 ןֶעצנַאנ ן'רַאֿפ ןָעטַײּברַא ּוצ ןֶעווָעג טנהָאווָעג ןיֹוש יז זַיא ,הנמלַא ַא
 , דנִיזעגזיוה

 רָע ,לָעּפעק טּונ ַא טַאהָעג טָאה ,ל'קחצי ,לָעגנּוי ָעטְסלֶע םָאד
 םנָיֿפ םרָעדַײנש רָעזַײל ןיא טסַײרט רַענַיצנַײא רֶעד ןֶעזֶעווֲעג זַיא
 רֶע טָאה םָעּב ןֶעטיֹומ םָעֹד ףיוא ג גָידנֶעגעַיל ןּוא ,ןָעּבֶע 5 ןָערֶעמ-



 יפ ,ָץטַאטַא ךיוצ
 ירא ירשייא

 ,ךַיז ךָאנ שַירק ןָעטּונ ַא רֶעֹּכּיא שטָאח טזָאל רֶע ,טסַײרטָענ ךַיז ְ
 תונמחר םיִּתּבילעּב יד שאק ןָעּברָאטשָענ זַיא רֶעזַײל ןֶעוו נ

 ,לּבור רָאּפ ַא טֿכַאמענ:ןָעמַאזּוצ ,הנמלַא רֶעטסִיװ רֶעד ףיֹוא טַאהֲעג: |
 ל'קהצי זַא גָידנֶעהֶעז ןּוא ,ןָעלדנַאה ּוצ סָאװ טַימ ןֶעּבָאה לָאז יז זַאי

 ,שררמה:תיּב ןִיא ןֶעּכֶענֶעג:ןַײרַא םהָיא ַײז ןַעּכָאה ּפָאק ןָעמּוג ַא טָאה
 ןָעּבֶענֶענקֶעװַא םהָיא ןּוא ,רָעזַײה ץֿכַײר ןיא געט םהָיא טֿפַאשָענ

 ,שררמה:תיּב ןַיא ןֶענֹרעלי א
 סֶע טָאה םידיגנ יד ַײּב טסָע 8 זַא ,גַירנֶעהָעז הּביֹוט /-

 ןעק סָאװ ,דנִיק ךַאװש ַא ךֶעּבֶענ :ןּוהטָענ האנה ַא ןֶעצרַאה רהואְי :
 םָעלַא ןיֿפ רָע טָאה םיריגנ 0 ַײּב ,טרָאד ?ןָעסֶע ןֶעּנֲעג םהָיֹא יז
 שפנ-תמנע ןוֿפרָעד יז טָאה ליטש רֶעֹד ןיא רֶעֹּבָא ךָאד ., ןֶעטסֶעּב
 ,רָעוַײה ץֿכַײר ערמַערֿפ ןיא טסָע ל'קחצי סָאװ םָעד ןוֿפ טַאהָעג
 הבֹוט ַא םָעד טימ רהָיא טָאה ןָעמ ּביֹיא טסּואוװוָעג םִינ ןַײלַא טָאה יז
 .,,הער ַא רֶערָא ןּוהטָעג:

 רהָיא יװ יז טהָעז ,"לָעטש,, רהָיא רַאֿפ גַידנֲעצַיז יֹוזַא לָאמנַײא
 יקֲעו=ןיליפּת םָעֹד טַימ לָעסָענלּוש רֶעֹד ןוֿפ סיֹורַא טהַענ ל'קחציי - :

 זיֹוה ס'ריבנ םָעד לָעדנּוז ןיא ךַײלנ םֶהָענ ןּוא םָעֹרֶא רֶעֹד רֶעטנּוא 4

 יז ,ןַעֿכָאטשַעג ץץרַאה ןַיא רהָיא םִע טָאה ,ןָעסֶע קיטשַיײֿפ .ןַײרַא
 םָעד ךָאנ דלַאּב לַײװ ,ץיֵעטנֶעי טַימ ןֶעוועג טּונ ךָאנ לָאמטסנָעד זִיא

 ז טָאה ,טַאהָענ תונמחר רהֵיא ףיֹוא ָעלַא ןֶעּכָאה טדיֹומ ס'נַאמ
 ;טנָאזֲעג רהָוא ּוצ-

 ןָעּבָאה ַײז ,םיּתּב:ילעּב יד ּוצ םָעיזנֲעטנֲערּפ ךיז טֿכַאד ךִיא ּבָאה: ּ
 םהָיא טֿפַאשָענ :רנַיק ןַײמ טימ ןּוא רימ טימ ןּוהמָענ םמּונ ךָאד :
 טשִינ ,ךַײא ךִיא גָאז ,םהָיא טלָעדנַאהָעּב ,רֶעטרֶע ַץֿכַײר ַײּב ןֶעסֶעי = }

 ,םריבגַא יװ רָאנ ,דניק ַא םָענֲעדּויײקרַאמ ַא ןַײז טלָאװ רָע יוז' |
 ךיא םָעגרָעֿפ ,גָאמַימ רֶעדנַיק יד ּבָעג ךִיא ןָעוװ לָאמ םָערָעי ךָאד ָּו
 ןַא ןּוא ,ךיוא ל'קזוצי ןַײמ רַאֿפ רֶעלֲעט ַא רֶעדעַינ ַא לָעטש ןּואי :

 יװ םּושּפ ךִיא ןַײװ ,רִימ ַײּב טשִינ טסֶע רֶע זַא ךימ ןַאמ רֶעד ךִיא:
 , דנִיק ןַײלק ַא

 רהָיא טרָעֿפטנֶע .,ָענֶערּוי ָעשִירַאנ ַא טַײז  רהָיֵא - ,טהָענ -- 4
 םָאװ ,ןֶערָאוענ טַײל ַא רֶע טלָאװ ךַײא ַײּב ,ןעד סָאװ ,ּבָא ָעטְנֶעיז /
 נַײטשימ {ןָעסֶע ּוצ ןֶעּבֲענ רניק ַא ןַאטִירָא'נַא ךֶעֹּבֶענ ןָעק 6

 ,טגָאוָעני 4

 / סָאװ ,טהָעֹז ,טשִינ ןַײלַא םַײװ ךיא ,ָעטנָעי רַימ טּביֹולנ --
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 .שא םֹולׁש

 7 7 עי," ערב ערי "לע ארי, רעדע טעטש עי בי עי הר ראט, א ע"א ריר טבע . רשעי -/ טלה ער ער. .ירא ירא ליע הברה ראו ראפרש יש

 -ףָאד רֶעּבֶא ,הּבייט טגָאז ,--ָעטנָעי ,טֿכָערָעג םַײז רהָיא --
 , ץרַאה ןַיא רַימ םדַײנש ,גָאטַימ םָעֹד לַײט ּוצ ךַיא ןֶעוו

 'יר רַאֿפ ןֶעסֶע ןָעֿכַאקּבָא ,ךיק רֶעד ַײּב גָידנעציז טציא ןּוא

 יז טָאה סֶעּפָע .טרֶעלקֶעג ַעֹּבלֶעַז סָאד ַָענֶעדּוי יר טָאה ,רָעדנַיק
 ,קָעװַא ןעל'קחצי רהִיא ַײּב טּביֹור ןעמ זַא ,טֿבַארָעג רהָיֹא

 =ענ ןַעֿפָאלש ךיז ןּוא ןֶעסַענֶעגּבָא ןָעּבָאה רֶערניק יד ןָעוו
 .ןּוא ,טלֶעטשֶענ רֶערינַא שיט םָעד ףיֹוא לֵיַּפמֶעַל סָאד יז טָאה ,טנַעל

 .ןֶעל'קהצי רַאֿפ רמָעה ַא ןָעטֿכעַר רַצֿפ ןֶעמּונָעג
 יא ל'קחצי ןּוא ,טנֶעֿפֶעֶעגֿפֹוא ריהט יד ךיז טָאה דלַאּב

 .ןָעמּוקֲעגנַײרַא
 .,רַאר ןּוא ךייה ,ןהָעצרָעֿפ רהֶָאי ַא ןוֿפ לֶעגנּוי ַא זיא ל'קחצי

 -?טָאּפַאק רֶעצרַאװש רֶעד ןוֿפ םירַא גַיד'זגֹורּב טנַײש םינּפ סַײװ ןַײז
 .לָעטִיה ןֶעצרַאװש םָעֹד ןוֿפ ןּוא ָעֹלֶעַק

 ,טנָאזָעג לימש רֶע טָאה ,רנֲעוװָא'נ טּוג --
 ;ץרַאה ןַיא ,טרָא רהִיא ןֶעטֶערטֶענּבָא םהָיֹא םָאה רֶעטּומ יד

 ,ןַעּבָאה ץרא:ךרד דנִיק רהִיא רַאֿפ ףרַאד יז זַא ,טלהִיֿפֶעג יז טָאה
 .,טֿכַארָעג רהָיא ךיז טָאה דלַאּב ןּוא ,סָאװ רַאֿפ ןַײלַא גָידנֲעסָיו טשינ
 ,קילנמוא'נא ל'קחצי רהָיא רַאֿפ ןֶענֶעז טַײקמִירָא רהָיא טַימ יז זַא

 :םעד ןוֿפ ןַעמּונֲעג םיֹורַא ןּוא טצֶעזעג רֶעדָינ ַא ךיז טָאה רֶע

 .טקיקַעגנַײרַא ןּוא רפס ַא עלַעקֿפַאש-םירפמ

 ,לָעּפמָעל ןוֿפ לָעטיֹונק םָאד טהערדָענ סֹרַא םָאה רֶעטּומ יד

 ילַעּפמָעל םָאד ןּוא לָעזֲעלג םָאד ךוטרַאֿפ םָעד םַימ טשיווֶעגסיֹוא
 א ,טקּורֲעג .ּוצ רֶעטנֶעהֲעַנ םהָיא ּוצ

 יד םהָיא טנערֿפ ?ל'קהַײי ,ַײהט ןָאלנ ַא ןַעקנירט טסֶעוװ --

 .. ןענעַיר םֶעֹּפֶע טימ ריק רהָיא גַידנֲעלֶעװ ,ליטש רֶעד ןַיא רֶעט

 ,ןעקנורמעג טשרע ּכָאה ךִיא  ,ןַײנ --
 7 א ?ָנלֶעּפֶע ַא רשפא --
 ,ןֶעגִיװשֲעג טָאה רָע
 .-טנעלָענֿפױױרַא ,לֵירָעלֲעט ַא טֿבַאמָעג ןַײר םָאה רֶעטּומ יד

 ,םָעד ףיֹוא טלָעטשֶעג רֶערינ ַא ןּוא רֶעסֲעמ ַא טימ ךִילָעּפֶע רַאּפ ַא
 , םהָיא ןֶעּבֲעַנ שִיּט

 :8 טלַײשָענּבָא , רֶעסיֹורנ ַא יװ ,גיר'תֹומיענּב ךִיז .טָאה רֶע

 ,ןֶעמֶענֶעג ןיא טֿבַאמָעג הכרּב ַא ךייה ,ַעלָעֹּפֶע
 'ֹצ ךיז הּביֹוט טָאה ָעְלֶעֹּכֶ} סָאר ןֶעסֶענֶעג טָאה ל'קחצי ןָעוו
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 4/ | .ָעמַאמ ַא ךיֹוא
 רעיצ* רע ראערשירירשייערשירירשרשרעלשרשלשרשרשר שר שרשרשלערשלרי עק ערשערירשילשרשירירערש רער .שחשרשרשרשרשרשרש

 =עֵנ ּוצ רֶעטנהָענ ךַיז טָאה ןּוא טלהִיֿפָענ רֶענַיד'עמַאמ רהָעמ םהָואְ
 ,םהָיא ּוצ טקוד

 טָאה ָעְלעּפָע ץטַײװצ סָאד גַיר'תֹומענּב גָידנֶעלַײשּבָא ןּוא

 ;טרֶערֶעג רעֿכילּבעיל ךָאנ ל'קחצי'
 רעד ןֶענָעװ טְסֶעּומשֶענ ןַיד םָעד טַימ טנַײה ּכָאה ךִיא --

 , ןּוהט ּוצ סָאװ ָאד טשינ רָאנ זיא שרדמה:תיּב ןֶעגִיה ןיא ָאד ,העיסני
 טָאה רֶע ,ןָענרָעל ּוצ ּואװ ןּוא ,ןֶענרָעל ּוצ ןֶעמָעוו ַײּב ָאד טשִינ-
 ,ןַערהָאֿפ ּוצ הבישי רֶעד ןַיא ָעװֲעקַאמ ךָאנ ןֶעּבֶענֶעג הצֲע'נַא רימ
 ,הבישיה שאר םָעד םייח 'ר ּוצ ףעַירּב ַא ןֶעּבָענטַימ רימ טָעוװו רֶע'
 | .ןַײז ברקמ ךִימ לָאז רָע

 ,ןָעוָאל רֶעּבַיא יז לָיװ ל'קחצי רהָיא זַא ,גָידנֶערֲעה הּכיֹוט

 ,"ןיד, רֶעטְרָעו יד רָאנ ,ןָערָאװֶענ ןָעקָארשרָעד קרַאטש יז זִיא
 סָאװ רֶעטרָעװו שרֹוק ןֹושל ָעֿכיֹוה יד -- "ןַײז ברקמ , ,"הבישיה:שאר -
 ַא סָעֹּפָע רהָיא ףיֹוא ןָעֿפרָאװֶעג ןָעּבָאה ןָענַאטשרָעֿפ טשִינ טָאה יז
 ..ןֶעבָאה ץרא?ךרד ףרַאד יז זַא ,טלהִיֿפָענ טָאה יז ןּוא המיַא
 טַימ ךַיז טלַאה ל'קחצי :טנָיהּורֲעּב רֶעטרֶעוװו יד יז ןָעּבָאה דלַאּב
 ,..עמַאמ ןַײז ,רהָוא טימ ,הצֲע'נַא רהָיא

 ַא טַימ טרָעֿפנֶעַענּבָא יז טָאה ,טסַײה ןיד רֶעד זַא אלימ --

 ,ענַימ ָעמּורַפ
 "רּועש / ןָעמ טנערֲעל טרָאד ,ל'קהצי רֶעטַײװ טגָאז ,ָאי -

 ןַיא "הרֹוּת רֹוא, ןוֿפ רֹּכומ רֶעד םייח ר ,םישרפמ ָעלַא טִיּמ
 ,טַײל ַא ןָעסקַאװסיֹוא ןָעמ ןָעק טרָאד ,גלּפּומ ןדמל ַא

 =ַענ ךיז טָאה יז ,טגיהּורֲעּב ןֶעצנַאנ ןַיא יז ןֶעּבָאה רֶעטְרֶעוו יד
 דניק רהָיֹא ןַיא סָאד ,טֿפיֹוהרעד סָעַּפָע ,ךַילקַילג םֶעַּפֶע טלהִיֿפ
 ךָאד טלָאװ ,יז טשינ ןָעוו ןּוא ,דנַיק ַאזַא ןּוֿפ עמַאמ ירד זַיא יז
 ןּוא ןֶעסִירֶעג רהָיֹא טָאה ץ'רַאה סָאד רָאנ ,,,ןֶעזָעווֲעג טשִינ ל'קחצי
 ...ןֶערָאוֶעג גָירֶעיֹורט זַיא יז

 םיירַא זַיא ןּוא ןַאמ רהָיא ןָא טנהָאמרָעד ךיז יז טָאה ךָאנ רעד

 : ןַײװעג ַא םַימ
 תחנ סָאד שטָאה רֶע טלָאװ ,טּכעלֲעַנ שטָאח רֶע טלָאװ --

 ,טצֿפִיזֶעג יז טָאה ,טּבֶעלרָעד
 טקּוקֲענ ןַײרַא רפס ןַיא טָאה ל'קהצי
 ַײּב יז טָאה ,ןערהָאֿפ קֶעוַא ךיז טּביולק ל'קחצי סָאװ סָאד

 .ןֶעסִירעג רהָיא טָאה ץרַאה סָאד ,ןָעֿפָאלש טוָאלָעג טשינ טֿפַאּב

 07 א }

 ר יא 3 6



 .שַא םֹולש 8
 פעט עה רעש" רשעי עט ר ר רשרשרשירשרשרשרשרשרשראשרשיד .חשירשרשיררשי רער רייט יריד עיר רירט ידיד

 -ךיז טָאה ,רֶענֶעלָענ רהָיא ףייא גידנֶענעַיל טֿכַאג ַײּב ןּוא
 ךָעלמַײרטש ַץֿפעַיט טַימ םינּבר עסיֹורג סֶעַּפֶע יו ,ט'מֹולחָענ רהָיא

 ?'קחצי רהָיא ,רהָיא ןיֿפ ןָעמֲענ ןּוא ,ןָא ןַעמּוק תֹואַּפ ַעגנַאל ןּוא
 .תֹיאַּפ ץגנַאל טימ קעיר טש ַא ךיֹוא טנָארט ל'קחצי רהָיא ,קָעװַא

 טימ קָעװַא טַײװ טהָענ רֶע ןּוא ,דנַאה ןַיא רפס ּבָארג ַא טלַאה ןּוא

 .,טשִינ ןַײלַא טסַײװ יז ןּוא 1 טקוק ןוא טהעטש יז ,םינּבר יד

 ,.. רָאג ןָענַײװ רֶעדֶא ,ןָעהָערֿפ ךַיז לָאז יז ּביֹוא

 יןיא ל'קחצי ,טּפַאהָעגֿפױא םָעּפש ךַיז יז םָאה הָירֿפ רֶעד ןיא

 "טנַיטרָעֿפֶעגּבָא רֶעדניק יד ךִינ ףיֹוא טָאה יז ,ןֶעוֶעוװֲעג טשִינ ןיוש

 לעטש רהָיַא ַײּב גָידנָעצטַיז ןּוא ,ןַײרַא קרַאמ .ןיא ךַיז טלַײאָעג ןוא

 'יז זַא טֿכַארעג רהָוא ךַיז טָאה סֶע ןּוא טרהָעלקרָעֿפ ךַיז יז טָאה

 "טצִיז טָא , טדָאטש עסיורג ַא 7 בָר זָיא רֶע ; ןהוז רהָיא ַײּב םצִיז
 .םעד ףיֹוא לעמַײרטש סיורג ַא ,ןָעקָאז ןּוא ךַיש ןַיא ןּוהטֶעגנָא רֶע
 "יז ,ןַײרַא םקּוק ןּוא דנַאה רֶעד רפס ּכָארג ַא טלַאה ןּוא ּפָאק

 טנֲעֿפע ריהמ יד .קָאז ַא טקירטש ןּוא טַײז עטֿפַער ןַײז יב םִצִו
 ןֶענָערֿפ דנַאה רֶעד ןיא לֵירָעלעט ַא טִימ ָעטנֶעי ןַײרַא טמּוק סֶע ,ךַיז

 ,הלאש ַא ןהוז רהָיֹא

 ,ןַעקנַאדָענ ַעסִיז ָערהְיֹא ןוֿפ טקֶעווֶע גֿפױא יז טָאה הנוק ַא
 'ײּב ןוא לַעשַיט םָעד ַײּב ןֶעסֶעזֶעג הּביֹומ ןַיא טֿכָענ עצנַאג

 'ּוצ יו טָאה לָעּפמָעל ןָעטרָעֿכֹױרַעֿפ םָענַײלק םָעד ןּוֿפ ןַײש רֶעד
 ןַערֶעיי ַײּב ;ןַײרַא גָעוו ןַיא ל'קחצי רַאֿפ רֶעדמֶעה יד טֿכַאמָעג טֿכָער

 'רַע ,ןעל'קהצי רַאֿפ םָע טַײנ יז זַא ,טרהָעלקֲעג יז טָאה ךָאטש
 ןּוא ןֶענרֲעל ןּוא ןֶעצטִיז ,ןַײרַא הבישי רֶעד ןַיא ןֶערהָאֿפקֶעװַא םָעוו
 'בצ םהָיא רַאֿפ טָאה עמַאמ יד סָאװ ,דמָעה ַא ןּוהטנָא גַיטַײרֿפ עלַא

 ,טֿכַאמָעג טֿכָער
 שיט טַײז רֶעטַײװצ רעד ףיֹוא ןֶעסֶעזֶעג גידנעטש זיא ל'קחצי

 :םלָאװָענ םהָיא טָאה רֶעטּומ יד ,טקוקָעג ןַײרַא ל'רפס ןַיא טָאה ןוצ

 ,,,םָאװ טמּואווָענ םשִינ טָאה יז רָאנ ,ןֶעגָאז סֶעֹּפָג

 . ןֶענַאטשַעגֿפוא גָאטרַאֿפ ןֶענָעז ןֶעל'קחצי טַימ הּביֹוט
 =רעֿפ יד , ףָאלש ןַיא ךֶעלרֶעדִירּב יד טשּוקעג טָאה ל'קחצי

 טבַײלּב  :םױלּב טנָאָענ רֶע טָאה א עטסעװש ץנעֿפָאלש
 ףוא טּפַאהָענֿפיוא ךיז טָאה ,עדלָאנ ,ל'רֶעטסֶעװוש ןַײא , "רנּוָע
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 9 .ָץמַאמ ַא ךיוא
 טי יי ירי ריר ריר רשירשייייר- השיישירשישירארר .י.לש"י*

 ןֶעטַײלנֶעּב ןהָענ:טימ ךיֹוא לַיװ יז זַא ,ןָענַײװ ּוצ ןֶעּביֹוהעגנָא
 ךןּוא ,ןָעמּונָע גנַײא ליטש רֶעד ןַיא יז טָאה רֶעטּומ יד ,רֶערּורּב םֵעֹד

 ,םיֹורַא ּבּוטש רֶעד ןוֿפ עדַײּב ַײז ןֶענֶעז לָעטסָעק סל'קחצי גַידנֶענָארט
 ןֶעזָעווֲעג ךָאנ ןָענָעז ןָערָאל יר ,ןָעֿפָאלשָענ ךָאנ טָאה סַאג יד

 רֶעד טָאה עֿכרוק רעד ןוֿפ ץַיַּפש רֶעֹד רֶעטנּוא ןוֿפ ,טֿכַאמרָעֿפ
 :עטלַאק יד טָעדלִינֶעּב טלַאק ןּוא טנַײשָעגרױֿפַא ןֶערֶעטש ןָענרָאט
 ןּוא ;רֶעֿכָער יד רֶעּבַיא ןֶעגילֶעג ןיא םָאװ ָעץסָאר ָעגירנָע גרָאמהָירֿפ
 רָאנ -- .טַײקליטש א םהֹורֲענ טָאה סַאג ןּוא לָעטרֶעטש םָעד רֶעֵּבִיא
 ,םּביֹוא טַימ ןָענַאטשֲענ רהוֿפ ָעשְרֶעיֹוּפַא ןיא קרַאמ ן'טִימ  ןַיא
 .טרָעהָענ ךַיז טָאה ןָעטַײװ רֶעד ןוֿפ ןּוא , רעבַאוו = רהוֿפ יד םּורַא

 ;לֹוק סיָעטְנָעי
 םּבֹױא ָעצנַאג םָאד ,ןָעשָארג ןהָעצ טַימ ןֶעדלַינ ףנַיֿפ -

 ,ךיא םהָענ
 יא ,לָעטסעק סםָאד ןַעל'קחצי גידנָעגָארטָֿאנ ,הּביֹימ ןּוא

 ףיֹוא יז טָאה , ןָעטנֶעי גָידנֶעהֶעּורָער ןּוא קרַאמ םֶעד ןֶעגנַאגָעג ךרּוד
 ..,ץלָאטש טַימ טקּוקֲעג רהָיא

 ,נָעװ םָעֹד ףיוא ,לָעטדֲעטש םָעד רֶעטְנּוא סיױרַא ןֶענַעז ַײז
 לָאז טרָאד ןוֿפ זַא ,ץיישטנָעל ךָאנ טַײה ונֲענֶעלעג ַא טרַאוָענּבָא ןּוא

 ,אנטּוק ןַײק ןֶערהָאֿפ רֶעטַײװ ל'קחצי

 טָאה טַײװ טרָאד .טלַאק ןּוא יֹורג ןֶעווֲעג זיא לָעמַיה רעד

 טָאה סָאװ ןָעקלָאװ:היֹומ ןָעגַידרָעֿפױר םָעד טימ טשִימֶעגסיֹוא ךִיז רָע
 לָעמַיה ןוֿפ רֶעּבֶא טגַײטשענֿפױא לָעמִיה ן'ֿפיֹוא רעדלָעֿפ יד ןוֿפ

 .=ּוצ םָענַײא ןַיא ךיז ןָעּבָאה ןּוא טרֶעדִינָענּבָארַא רָעדלָעֿפ יד א
 ךַיז טַײװ דנָע נַײװש-ליטש ךַיז טָאה גָעוװו רֶעד ןּוא ,,,ןָעטָאנָעגנָעטַאז
 ןָעניֹוצֲעגְקֶעװַא

 ןּוא םלָעטשָעג רֶערֵינַא ןָעּבַאלש םִַײּב ָעֹרַײּב ךַיז ןֶעּכָאה ַײז

 ;טַײהנֲענָעלעג ַא ףיֹוא טרַאווָענ
 ןוֿפ םרָעגַיצרָעֿפ רֶאּפַא טצַארקַעגסױרַא טָאה רֶעטּומ יד ןּוא

 ,ץרַאה ץֿפיֹוא ,רמָעה ןַיא ןֶעדנּוּבֶעגנַײא םהָיא ןּוא ַענֶעשֲעַק רֶעד

 5 ,ןָענױשרַאּפ טַימ לוֿפ ןָערהָאֿפעגֿפרּוד רהוֿפ ַא זיא רלַאּכ
 ןֶעשָארג גַיצרָעֿפ רַאֿפ טרָא'נַא ןָעגנּודעגסיֹוא ןֶעל'קחצי רַאֿפ טָאה

 ,טגַעלָענֿפױרַא ןָעגָאװ םָעד ףיֹוא לֶעטסֶעק סָצד טָאה ןּוא

 ?טָאה !ןָעטַאמ רֶעד ןָא טשִינ םָעגרָעֿפ ! טַײהרֶעטדנּוזָעג רהָאֿפ --

 טרָערָעגסיוא גידנַענַײװ יז

 עי יי ידי יי, יי יי, עי

 יש



 ,ןֶעגיוװשֶעג טָאה ל'קחצי

 ,טסּואווֶעג טָאה יז רָאנ ןָעשּוק דניק רהָיא טלָאװָעג טָאה יז
 ךַיז טָאה ןּוא , לֶעגנּוי גד 0: סקַאוורֶעד ַא רַאֿפ טשִינ טסַאּפ סָאד זַא'
 ,ןֶעטלַאהָעגנַײא

 ןעּבָאה ןֶערַישזַאסַאּפ יד ,רהיֿפ רעד ףיֹוא ףיֹורַא זיא ל'קחצי
 ,טֿכַאמָעג טרָא'נא ךַיז ןֶעשִיווצ םהָיא רַאֿפ!

 טָאה רהוֿפ יד ןֶעוו ,טגָאזָעג רֶע טָאה ,עמַאמ ,רנּוזֲעג ּבַײלּב
 ,טרהָירֶענ טרָא ןּוֿפ ךַיז

 טרָאד ןֶעֹרֲעל ןּוא ץַיז !דניק ןַײמ ,טַײהרֶעטדנּוזֶעג רהָאֿפ --
 רהוֿפ רעד ךָאנ הֹּבֹוט טָאה ,ןָעמַאמ רֶעֹד ןָא טשִינ סֶענרָעֿפ ןּוא!
 ,ןֶעגעֶירשָעג=ךָאנ

 ףײא ףיֹורַא טרָעטַײװרַעד לָאמַא סָאװ ךיז טָאה רהוֿפ יד
 ,םנָעטַײװרָעד ןוֿפ יִעהָעזֲעג ךיז טָאה סָאװ ,גרַאּב רֶעד

 ,רהוֿפ רֶעֹד ךָאנ טקּוקֲעג ךָאנ ץלַא 0 ןֶענַאטשָעג ןַיא הּביױט

 םָאווֲעג ןֶעריֹולרֶעֿפ שזרָאק ןַיא ןָעטַײװ רֶעד ןּוֿפ זיא רהוֿפ יד ןָעוו

 טרָאטש רעד ןיא קַירּוצ ןּוא םהָעְרדֶעגמּוא הּביֹוט ךַיז טָאה ,ןֶעֹר

 ,ןַײרַא
 ן;מוקסיוא רהָיא לָאז סֶע ידּכ גָעװ םָעֹד טגֶעלֶעגנָא טָאה יז

 ."םליע תיב, םָער ןהָעג ַײּב רַאֿפ
 םלוע-תיּכ , םָעד טָאה רֶעמֶערּב ןוֿפ ןָעקרַאּפ רֶעֿכױה ןַײק טַינ

 ןוא ןעזיווֶעגסיֹורַא ךױ  ןעבָאה תובצמ יד ןוא 0 טו
 יי לָעמַיה ןַיא טְקּוקָענ

 ףיֹוא לָעסִיּבַא טרֶעטֶעלקֶענ ףֹרַא ןּוא ןֶעגנַאגָעג ּוצ ןַיא יז

 ןַײרַא ?דלָעֿפ , ןַיא ּפָאק םָעד עי נא טָאה ןּוא ןֶעקרַאּפ םָעֹד

 ,םֿכװַעג ןענא יד טימ םֶָעֹּפכְע תובצמ יד ןָעשַיװצ טָאה יז ןּוא
 טימ יז טָאה ,הבצמ ץנַײלק ָעטנַאקעּב ַא ןָעהָעזרֶעד טָאה יז זַא ןּוא
 .טכעקָאשעג ןיהַא ּפָאק םָעד;

 3 הבעי רעד ןיא הא ל'קחצי ןהּוח ןַײד !ךורּכ ;ךּורּכ =

 .ןֶענרֶעל הרֹוּת ןָערהָאֿפ
 ַעטנֲעי ,קרַאמ םָעד ןָא טנַאמרָעד רֶעּבֶא ךַיז יז טָאה דלַאּב

 רָאג טָעװ רהָיֹא רַאֿפ !טֿפייקֶענּבָא םּביא ץצנַאנ םָאד יאדוַא טָאה

 ,טלַײאָעג טָאטש ןַיא ךִיז טָאה ןּוא ,ןֶעּבַײלּברֶעּביא טשַינ ןיֹוׁשי
 =ָץנ ךַיז טַימ ןֶעדעַירֿפּוצ רהָעז ןּוא ,,ןֶעגנַאגָעג רָעֿביג וָיא יז

 ,ןּוהטֶענ ךַאז עסיֹורנ ַא טָאה יז זַא ,טלהיֿפָענ יז טָאה סֶעּפִע .ןעזָעוו

 טא 3 בי

 : 2 טי 1 =

 יד

 י +?

3 



 טו צו י-ה

 6 ברי עי 7

 51 .ָעטַאמ ַא ךיֹוא
 6 א 1 1 יי

 ןוֿפ שפנ:תמנע םָעד ןָא ןֶעסֶעגרָעֿפ יז טָאה ,סָאד גַידנַעטֿכַארט ןּוא
 , .טֿפיײקָענּבָא םּכי ֹוא עצנַאג סָאר טָאה ַעטְנָעי םָאװ ,םָעד

 ָץלֶעווירּבַא ןעל'קחצי ןוֿפ יז טָאה םּורַא ןעֿכָאװ ַײװצ ןַיא
 טִימ ןָעגנַאנָענקֶעוװַא יז ןיא ,טשַינ יז ןָעק ןָעזָעל ןַײלַא .,ןָעטלַאהרֶע'
 .ןָענעַײלרעּביא רהָיֹא סֶע לָאז רֶע זַא ,רמלמ ןנחֹוי 'ר ּוצ לֶעווירּב םָעדי

 טָאה ןּוא טסּוהֶענּבָא טּוג ,ןּוהטָעגנָא ןֶעלִירּכ יד טָאה ןנחֹוי "ר
 :ןָעזָעל ּוצ סיֹורַא לֶעווַירּב ןוֿפ ןֶעּביֹוהָעננָא;

 ,,,העונצה יתבוהא יכאל,
 ,טגערֿפענ הּביֹוט טָאה ? שטַײט רֶעֹד זִיא סָאװ --
 ןּוא ןנחֹוי 'ר טגָאז ,רָעטּומ רעד ּוצ סָאד יא לָעטַיט ַא -

 ,רָעטַײװ טנֶעַײלי

 ןֶעמּונֲעַנ טָאה יז ,ןָערָאװָענ  רֲעגיטֿכיל זַיא טֿביזָעג ס'הּביֹוט
 .ןָענַײװ ןֶעּביֹוהְעגנָא ןּוא ןֶעגיֹוא יד ּוצ ךּוטרַאֿפ רהָיא;

 =ושל רֶעטַײװ טנֶעַילֲענ ןּוא טְקרֶעמֶעּב סָאד טָאה ןנחֹוי 'ר
 ,רֶעטרֶעוװ שדוק:

 ,ענֲערּוי יד ץלַא טנָערֿפ ?שטַײט רֶעד ?שטַײט רֶעֹד זיא םָאװ --
 :רֲעֿפ טשַינ םָע טָעוו רהָיא ,ךַײא רַאֿפ טשִינ ,טשִינ רָאנ --

 ,ליטְׁשּפ ַא ןַיא םָע ,ןהָעטש-
 ןַעּבָאה רֶעטרָעוו עגיד'שרֹוק ןֹושל יר ,ןָעגְיװשָעג טָאה יז

 יי ץרא:ךרד טַימ טָאה יז ןּוא ,ןָעֿפרָאװֶענ קָערׂש ַא רהָוא-
 ןַערלָאג ןּוא ן'הרש ןּוא ,יתוחא טימ ,יתבוהא ימא םִירֶעג ךִיא,

 ןוא ..גָעט ָעֹלַא ּבָאה ךיא ,ןָענרֲעל טּונ ךיז רָע זָאל ,בקעי ןּוא
 .ןָעוָעלֶעג ןנחֹוי 'ר םִיצּולּפ טָאה ,"ןע'מייח 'ר ַײּב ףָאלשי

 --רָעטרֶעװ רָאּפ יד טַימ ןֶענעגּונגֲעּב טוָאלָעג ךַיז טָאה הּביֹוט
 ןַײרַא ָענָעשֶעַק ןיא טגַעלֶעג םהָיא ,ףעַירּב םָעד ןֶעמּונָענּוצ טָאה יז
 ,ןַײרַא קרַאמ ןַיא דַײרֿפ םיֹורג טַימ ןָעגנַאגָעג ןּוא;

 =נּורַא ךִיא לָעװו -- טֿכַארטֲעג ךַיז יז טָאה -- טֿכַאנ רֶעֹד ףיֹוא
 ,לָעווירּב סָאד ןֶעזֲעל רֶע זָאל ,ןיד םּוצ ןהָעורָעט:

 ףיֹוא יז טָאה ,ןָעמּוקָעג םַײה ַא ןַיא יז ןֶעוו ,טֿכַאנ רֶעֹד ףיֹוא
 ןֶעֿפָאלָעג ןּוא ,ןָעסֶע רֶעדנִיֵק יד ןֶעּבֶעגֶעַג ,טֿפָאקֶענּבָא גָאטַימ ךַיגו
 ,לֶעווַירּב ןֶעטַימ ןיד םּוׁצ

 זֶערֶעֹּב םירפס טִימ סםָעצִילָאּפ עגנַאל ,ןַײרַא ּבוטש ןַיא ןַיא יז
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 - ןָא ןֶעּביוא טציז ררָאּב עסַײװ ַא ןיא דּויַא ןּוא ,דנָעװ יד ןַעַק

 ,ןַײרַא רפס ַא ןַיא טקּוק ןיא

 ,ןַעטַײװרער ןוֿפ ןיד רֶעד טגָערֿפ ?הלאש ַא ,סָאװ --
 ;ןיב

 ? ןַעד סָאװ --

 . ןעל'קחצי ןַײמ ןּוֿפ לֶעווַירּב ַא --

 טקּוקעגנָא יז ,ןֶעגנַאגָעגּוצ ,ןָעּביֹהְעגֿפױא ךַיז טָאה ןיד רֶעד

 ָךָעּביֹוהָעגנֶא ןוא ,,לֶעוירּב םָאד רהיא ןוֿפ ןֶעמּונָעג ּוצ טָאה ןוא

 .ךַז רַאֿפ ,לימש רֶעד ןַיא ,ןָענַעַײל

 ויי םהֲעטשרָעֿפ רָענַײלק רֶעד ,,,טּוג ,טנֶעֿביײצֶעגסיױוא ,ליואוו --
 ;ךיז וצ ןיה רעד םדער

 ,,ןֶעניוא יד ןוֿפ ןֶערֶערט ךַיז ןָעסעַינ ןֶעּביֹוט

 !טּכֲעלעג שטָאח רֶע טלָאװ !טּבֶעלעג שטָאח רֶע טלָאװ --

 ירָער רער ,,,טֿכָערֶענ זיא תופסֹוּת ,,,ם"ּבמר ,.,ץּוח תמיחש --
 !ףז יצ רעמַײװ .,ןיד

 ;טֿכַארט ,"לָעגנּוי ַא םָענֲערּוי?קרַאמ יד הּביֹוט , ל'קהצי רהֵיא,
 ,ץלָאטש טימ יז

 ךיא ,ףֹוס םּוצ ןיד רָעַּד טגָאז ,לָעוָירּב סָאד ךַײא םַאנ --

 ,ןֶעוָעלֶעגֿפרּוד ןייש סֶע ּבָאה

 ַענֶערּוי יד טנָערֿפ 1 סָאװ ּונ --
 ?ןֲעד רהָיא טלַיװ סָאװ --

 .,ליטש רֶעד ןַיא ַענֶערּוי יד טנַערֿפ ?לֶעווַירּב ןיא טהֲעטש סָאװ --

 ., ןהעטשרָעֿפ טשִינ סֶע טֶעוו רהָיא -- ךַײא רַאֿפ טשִינ זַיא סֶע --

 ,לָעַֿײטש ַא טַימ ןיד רֶעד טנָאז

 יד ןֶערָעװו לָאמַא סָאװ ,ךֶעלוירּב םַײהַא טּבַײרש ל'קחצי

 לָאמַא ,רהָעמ רֶעטרָעוו שרֹוק ןישל יד ,רֶעניצנַיװ רֶעטרֶעוװ ָעשִידוי
 ןנחֹיי 'ר ; ןנֹוי 'ר ּוצ טמּוק יז ןּוא -- ןעמַאמ רעד ּוצ םִירָעגנ ַא ראג
 :טִימרָעד ךַיז טזָאל יז ןּוא רֶעטרֶעוו ַעשַידּוי יד ךרוד רהָיא טנֶעַײל
 ,"ןיר םָער רַאֿפ ןֶענֶעַז רֶעטרָעװ שדיק ןֹושל יד, ,ןֶענֶענּוננֶעּב
 ,ךַיז יז טֿכַארּט

 .ןעל'קחצי ןוֿפ לֶעוירּב ַא יז טגעַירק לָאטַא
 .ןָענֶעַײל ךרּור סָע לָאז רֶע ,ןנחֹוי 'ר ּוצ ןַײרַא םהָענ יז
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 ,ךרּוד סֶע טנֶעַײל ןנחֹוי "ר
 .רֶע טגָאז ,ךַײא ּוצ ָאד טשַינ רָאנ --
 ?טסײה יו --
 ,ץרוק ּבֶא רֶע טרָעֿפטנַע ,טשִינ רָאנ --
 ,ָאד זיא סָאװ ,סָאד שטָאה רַימ ָעׁשֹז טנֶעַײל --

 טטַינ ךָאד טָעװ רהֵיֹא ,הרֹוּה ,שרֹוק ןושל ךָאד זַיא סָע --

 , ןהעטשרָעֿפ
 ,ןהעטשרָעֿפ טשִינ ךַיא לֵעוו --
 טשִינ רַימ םהָערדרָעֿפ ןּוא ,רַײהרָעטדנּוזָענ ךַײא טהֵענ --

 ,ּפָאק םָעד
 ּוצ טֿכַאנ רעד ףיֹוא ,קנַאדֲענ םָעד טימ סיֹורַא זִיא הֹּביֹומ

 , ןיד םּוצ ןהָענ
 ,טַירּוי ףיֹוא ףעירּכ םָעד רימ טשטַײטרַעֿפ ,לחֹומ טַײז ,יּבר --

 .גירנֲעּבֶע גרֶעּביא ףעַירּכ םָעד םהָיא ,ןיד םָעד ּוצ יז טנָאז
 .רֶעּביא םהָיא טנֶעַײל ןּוא ףעֶירּב םָעד טמהָענ ןיד רֶעד

 ,רהָיא רָע טגָאז !ךַײא רַאֿפ ָאד טשַינ רָאנ --
 םַײז ,רַימ טשטַײטרָעֿפ ,טמָעשרָעֿפ הֹּניֹוט טנָאז ,יּבר --

 ,ענַיר'שרֹוק=ןושל סָאד ,לחֹוּמ
 ,ןהעטשרָעֿפ טשִינ ךָאד טָעװו רהָיא ,הרֹיּת ךָאד זַיא םָע --
 ,ךייה ,שדוק=ןושל ףיֹוא ףעִירּב םָעד שטָאה טנֶעַײל .,ּונ --

 ,ןֶערֲעה םהָיא לָאז ךִיא ,ְךיֹוה

 ךָאד יא םָע ,ןהֲעטשרָעֿפ טשִינ רֶעּבֶא ךָאד טָעוו רהָיא --
 .ןיד רֶעֹד טלָעֿכַײמטש ,שרוק:ןושל

 ןּיא םִע ,ָענָעדּוי יד טנָאז ,ןהעטשרָעֿפ טשִינ ךִיא לֵעוװו ּונ --

 ,םדניק ןַײמ ,הרֹוּת סדנַיק ןַײמ ךָאד
 ענֶעַײל ןֶעּביֹוהֲעגנָא ןּוא ,טרָעלקֶענ סָעַּפָע טָאה ןיר רֶעד

 | ,ךיֹוה
 ..תֹוֿכלהַּב םיּבטר ,,.שדֹוקּב הברעתנש ץיח תמיהש --

 ,,,א"מ
 ךיז טנָאמרָער ןּוא ָענֶעדּוי יד ףיֹוא רֶע טקוק רֶעּבֶא דלַאּב

 ,ָענָערּוי ַא רַאֿפ הרֹוּת רָאג טגָאז רֶע :םֶעֹּפָע ןָא
 ,ךַײא רַאֿפ ָאד טשַינ רָאנ ןַיא סָע ,ףעַירּב םָעֹד ךַײא טַאנ --

 ,טרָא ןַײז ףיֹוא טצֶעזַענ ךיז קָירּוצ ןּוא גָיד'תּונמחר טגָאזָענ רָע טָאה

 ,ףעִירּב םל'קחצי ןַײס ,הֵרֹוּת פדניק ןַײמ ךָאד זַוא םָע --
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 יא ירא" יביט יה טיר חשש ר שרשרשישרשיישיר/לשרערשרשרשרשרערשרשירשר /דשרערשרש

 ,ןֶעהעטשרֶעֿפ טשַינ ךימ םָאל {ןֶערֲעה טשִינ ךִיא לָאז סָאװ רַאֿפ

 ,רנִיק ןַײמ ךָאד זיא םֶע

 םַײּב ךַיז יז טָאה ,ןָעמּוקָעג םַײה ַא זַיא הּבוט ןָעוו ךָאנרֶעד
 קָאװצ ןוֿפ לֶעּפמֶעל סםָאד ןָעמּונָענּבָארַא ,טצֶעזֶעג רֶערְינַא לָעשִיט
 ױ טָאה ,לָעּפמָעל ןָעטרֶעֿכױררעֿפ םָעֹד ןוֿפ ןַײש רֶעד ַײּכ ןּוא
 .טקּוקָעג לֵעווַירּב םָעֹד ףיֹוא םוטש

 רהָיא ךַיז טָאה דלַאּב רָאנ ,טשּוקֶעג ףעַירּב םָעד טָאה יז
 זיא יז ,ןֶעּפיל ערהיא טַימ ףעירּב םָעֹד אמטמ זַיא יז זַא ,טֿכַארֶענ

 ,.ענִירּוי עגָידניז ַא
 5ֿפַאש:םירפס ןוֿפ ןֶעמּונֲענסיֹורַא ,ןֶעּביֹוהְעגֿפיֹוא ךַיז טָאה יז

 טנָעלֶעג ןַײרַא רֶעטֶעלּב יר ןֶעשִיוצ ןּוא רּודס םינַאמ םֶעד ָעלֶעק
 .ףעִירּב םֶעד

 ןוֿפ ןֶעלװָאט יד טשּיוקֶענ יז טָאה ןָעּפיל ָעגיררֶעטַיצ טָימ
 , ץלָעקֿפַאש-םירפס ןַיא טלָעטשֶעג ןַײרַא קִירּוצ םהָיא ןּוא ,רּודס םָעד

==) 
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 52 .ָץֹלָעטָאמ
 רשי רשי רשעראשיטאעטאעייאעטא ירא ירא" ערי לערער רא ראלע רערשט עשרה .רשרשרש ןשרשלשרשרשרשיקשרשרשטשרשלשרשלשלשרשרשישרשרשישלש רייד

 .עֶלעֶטאַמ
 ןנחֹוי 'ר ַײּב טנרָעלֶעג ןָעלָעטָאמ טַימ רַימ ןָעּבָאה ןָעמַאזּוצ

 . רָע'קדרַאד םָעד
 גידנָעטש ,רֶענִירֶעיֹורט ַא ןָעווֲעג רֶע זַיא ןָא טַײהרנַיק ןוֿפ

 ןָעלֶעטשּבָא טֿפָא ךַיז טנָעלֿפ רֶע . טרָעלקרָעֿפ ,שישּוחרָעֿפ ןָעווֲעג
 רַע .סָאװ טשַינ ןַײלַא סַײװ ןּוא 0 רֶע ,טֿכַארטרָעֿפ ןֶעקּוק ןּוא
 .טטַינ םַײװ ןַײלַא רָע ?ןָעוו סָאװ ןּוא ,ןֶערֶעיֹואָענֶעֿפָא טימ טרָעה

 רַימ ןּוא ,רדח ןַיא ,שַיט םַײּב עי רַיט ןֶענַעז ןֶעמֶעזָעג
 , טנרָעלָעג ןָעּבָאה

 ,ןָעּבֶעגֲעג גנוטֿכַא ןּוא זנּוא רַאֿפ ןָענַאטשָעג זַיא יּבר רעד
 . ןֶעקּוקסיֹורַא טשַינ ארמג רֶעד ןוֿפ לָאז ןָעמ זַא

 =רָעל ןָעטַימ ןַיא גנ ולצולפ יּבר רֶעד טנָערֿפ ,ָעלֲעטָאמ --
 ?ּור טסלַאה ּואוו ַעלֶעט טָאמ -- ןָענ

 ,ַײּפַאחָעגֿפיֹוא ףָאלש ןוֿפ ךיז םלָאװ רֶע יו יֹוזַא , ץלָעטָאמ
 םּוצ גַידנַעזַײװ ,רדַײרֿפ רַאֿפ ןֶעגיֹוא ָעגָידנֶעצילּב טִימ םיֹוא טֿפּוּה
 : לַעמָיה

 -רָאֿפ ןָעהְילֿפ סָאװ ַײװצ יד ...הנּותח ַא ,ןָעהילֿפ ךַילָעגַײֿפ,
 ,.. םירמז ילּכ יארו ַא ָעגִירּבִיא יד ,הלּכ ןתח ןֶענֶעז סיֹוא

 ,זנּוא ןעשִיוװצ רֶעמֹכָעלָעג סיֹורג ַא טרָעװ סָאד גָידנֶערָעה
 .רָעד רָע ןּוא ,תילט ַא רֶעּבִיא ךַיז ןעגעַירק ַײװצ :ָענרֶעל רַימ
 .הנותח ַא ןַעֿכַאמ סָאװ ,ךִילָענַײֿפ ןּוֿפ השעמ ַא טלהַעצ

 ןּיא רדח ןּוֿפ ןֶעניבנגסיֹורַא לָאמ טֿפָא ךַיז טנָעלֿפ ָעלֶעטָאמ
 טהָעטש סָאװ ,ןַײרַא לָידלֶעוו ןיא גָאט ןָעצנַאג א ףיֹוא ןָעֿכירקרָעֿפ
 ןּוא רֶעמיֹוּב יד .ןָעשַיװצ םּורַא טהָענ רֶע . ליטדָעטש םָעד רֶעטְנּוא
 טהָעטש סָאװ ,לַיגרֶעּב ַא ףיֹוא ךַיז טצָעז רֶע ; ןַײלַא ךַיז טימ טרָער
 טקּוק רֶע ;ןַײרַא רֶעסַאװ ןַיא טקּוק ןּוא רַעסַאװ םיַײּב טנָעהָאנ
 רָע -- ךיז ןֶעהִוצ סנָעקלָאװ ָעסַײװ יד יו טהָעז ןּוא לָעמַיה ץֿפיֹוא

 טא רירט בי 1 25
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 ישי "לשירי" ישיר, .רשית ששי טי עי ירא - =

 רֶע ןּוא --- ןַעלמַיה ָעיֹורג יד ןוֿפ םִיּפָע טֶעּב רָע ,םִיּפָע טגנַאלרעֿפ
 .. ,גָירֶעיֹורט קרַאטש טרֶעוו

 ןעצנַאנ םָעד ,גָירֶעיֹורמ זיא ץלַא זַא ,ךַיז טֿכַאד םהָיא ןּוא
 מנַײװ ץלַא ,גָירֶעיֹורט ןּוא טסנרֶע זִיא ׁשִינֶעֿפָעשֶעּב םנָעטשרֶעּבַײא
 עקּוק סֶע גָירָעיֹורט יו .טשַינ טרָעה רֶענַײק ןּוא ליטש רֶעד ןַיא
 עטצֶעל יד ןָעקּוק םִע גִירָעיֹרט יװ ,ךיֹוה רֶעד ןוֿפ ןֶעלמִיה יד
 ּפִע גָירֶעיֹורט יו , רֶעמיֹוּב יד ןוֿפ ּבָארַא ןּוז רֶעד ןוֿפ ןֶעלהַארמש
 עניֹוצֶעגרֶעּביא זיא ץלַא .ןָעגַײװצ ןּוא רֶעמיֹוּב יד ךיז ןָעלקָאש
 טרֶעוו --- סָאד גַידנָעטֿפַארט ,רֶע ןּוא .טַײקנירָעיורט רָעסיז ַא טִימ
 ןענַיר ןֶערֶערט יר ןּוא ,ןֶענַײװ ּוצ ךִיז טסּולגרָעֿפ םהָיא -- טסנרֶע

 .ןֶעקַאּב ץנַײז ףיֹוא םהָיא
 הנבל יר גַידנעהֲעז ,ןהָעטש טגָעלֿפ רֶע ןָעוו טֿפַאנַײּב ןּוא

 הנבל יד זַא --שִינֶעדֶערנַײא'נַא טַאהָעג ךַיז ַײּב רֶע טָאה ,ןָענַײש
 רֶעטנּורַא ךַיז םיבנג יז .ׁשִינָעטלֶעהֶעּב יא םהֵָיא טִימ טלעַיּפש
 טלָעטשרָעֿפ יז --- םהָיא רַאֿפ ךַיז טלַאהֶעּב ןּוא ןָעקלָאװ ַא רֶעטנּוא
 ךרּוד יז טלַאּפש טָא .ןָענִיֿפעג טשַינ יז לָאז רֶע זַא ,םהָיא רַאֿפ ךיז
 יז טמהָעֹנ טֶא ,ש"רוממ םהָיא ּוצ טקנַיװ ןּוא ןעקלָאװ 0

 יװ ,דנַאה יד ףיֹוא טנֶעֿפֶע רֶע ןּוא --- םהָיא טֿפרַאװ ןּוא ןרָעטש
 , ןַעּפַאח ןֶעלֶעוו םהָיא טלָאװ א

 עועיווֶעּב טשַינ ךָאנ ךִיז ןָעּבָאה ןרֶעטש יד . טֿכַאנ רַאֿפ תּבש
 לָעקנּוט ןַיא םָע . ןָערנּוצע גנָא טשִינ טֿביל ןַײק ךָאנ זיא ּבּוטש ןַיא ןּוא
 יד ףיֹוא רֶעהַא ןּוא ןַיהַא ךִיז ןֶעגֶעווָעְּב םנָעטָאש ץֿכִילקֶערש עגנַאל

 רָעטסנָעֿפ םיַײּב טהָעטש ָעלעטָאמ ; .עגָאלרָאּפ רֶעד ףיֹוא ,דנֲעװ

 יֹורַא ךַאװש ךיז ןעזַײװ סָאװ ,רָעמיֹוּב ץיּפש יד ףיֹוא טקוק ןּוא
 יֹר ,לָירלָעװ םָאד טלַיהגנַײא טָאה סָאװ ,קָעלֿפ ןֶעיֹורג םָעד ןוֿפ
 ָגנולצּולּפ ."םהרבַא ןּוֿפ טָאג, טמּורּב ןּוא , לֶעקנִיוװ ןַיא טצִיז רָעטּומ
 לַיװ רֶע ,טיֹור קרַאטש טרָעװו רֶע .םִיּפָע םהָיֹא ךַיז טלָעװרָעֿפ
 טהָיצ םָע ,טשינ ןָעק רֶע רֶעּבֶא , ןֶעגָאירָעֿפ ּוצ ןָעלַיוװ ןַײז ןָעבּורּפ
 .ןַעמלַאהנַײא טשינ ךַיז ןָעק רֶע ,ץרַאה סָאד רַאֿפ קרַאטש םהָיא
 טּפַאלק ץרַאה סָאד ,רֶעטּומ רֶעד ּוצ ּוצ טהָעג רֶע ,ֶעגָאז וּומ רֶע
 רָעטּומ יד .ךיז טמהָעש רֶע .םהָיא ןָעלקנַיֿפ ןֶעגיוא יד .םהָיא
 : ןעלַאֿפרָעֿפ רֶעּבֶא---ךיז ַײּב רֶע טֿכַארט---,ןָעֿכַאלסיֹוא םהָיא טֶעוו

 9 =151 = 5 ךַיא עמַאמ --- ןָאט ןֶעגָידנָעמָעש ןָעליטש ַא טימ רֶע טגָאז -- עמַאמ

 .ןָעּבעִילֶענ לֵיטש וָיא ןּוא ",..טשינ ךַאל .,,טשִינ ךיד רַעזַײּב ,ךַיד טעב



 ש .עלָעטָאמ
 יי ?לשרשישרשרשילשרשרשלשרשרטשררשיר ריישא" = -+ ערשרשרשרשרשרשר ישילשרשרערשרערער ,/'ר- יפ-

 רֶעטּומ יד םהָיא טנֶערֿפ 4 דנַיק ןַײמ ,ּוד טסלַיװ סָאװ ---
 ,טַײקֿבִילטרַעצ טָימ-

 ,טרֶעסָערגרָעֿפ ןָעלַיוװ ןַײז רהָעמ ךָאנ טָאה סָאד
 ?קִירּוצ ךַיז לָיו ןּוא ליטש רהֲעְז רֶע טגָאז -- עמַאמ ---

 "..!ןָעשּוק ךִיד לַיװ ךַיא ,עמַאמ, : ןֶעּפַאח-
 ?קַאװרָעד ַא רַאֿפ טשִינ טסַאּפ םָע ,ָץֿפ ,ָעלָערַאנ !ָעֹ

 ,לַעגנּוי םָענָעס
 עלַעטָאמ טָאה---,טשִינ רהָעמ ןיֹוׁש לָעוװ ךַיא עמַאמ ,ןַײנ ---

 ןַעז ץִיווָעּב םהָיא ךיו ןֶעּב אה ןַעֹרֶערט ןּוא ,טמהָעשרעֿפ ןָעֿפּורָענסיוא

 ."םָענַײק רַאֿפ טשִינ ל הָעצרָעד .ךַיד טעּב ךַיא,--- ,ןֶעניֹוא יד ןיא
 זַא ,גירלּוש ךִיא ןַיּב סָאװ, : יז ַײּב ָץלֲעטָאמ טָאה טֿכַארטַעג ןּוא
 *? םיֹורג יֹוזַא זיאי ערה רצי ןַײמ!

 =עג רָעטּומ יד םהָיא טָאה -- ,ןֶענֶעװַאד רֶעסֶעַּב הָעג --
 .םּורֿפ ןָעווַאד --- טגָאװ

 =ענ םּורֿפ טָצה רֶע ,ןָענװַאד ןָעגנַאנָעג זַיא .עלָעטָאט ןּוא
 ןַײז לָאז רֶע זַא ,ןֶעטֶעּבָעג ןָעטשרֶעּבַײא םָער ןוֿפ ןּוא טנָעװַאד
 . ןַעֿכַאושּבָא ערה-רצי

 םהָיא זַיא רֶענַײז רֶעטָאֿפ רעד . ןָעווֲעג ָץלֶעטָאמ זִיא םֹותי ַא
 סָאד ,קַילג ןַײז ןֶעווָעג ןַיא סָאד .ןָעּברָאטשָעג רהָאי עגינַײא רַאֿפ

 קזוח ןוֿפ זנּוא ,םהָיא ןֶעגָאלש ןוֿפ יּבר םָעד ןָעטלַאהָענּבָא טָאה
 טָעוװ רֶע ,ןָעמַאט םָענָעּברָאטשעג ַא םֶא םהָיא םיֹוא ןָעֿכַאמ
 .ןֶעטהָעננָא םהָיא רַאֿפ ךַיז

 רַעזנּוא ןֶעווֲעג רֶע זַיא ,"באּב העשּת, ןֶעמּוקֲעג זַיא םָע זַא ןּוא

 טרהִיֿפָעגמּורַא זנּוא טָאה רֶע ."טרָא ןָעטּוג, ןיֿפיוא רֶערהָיֿפ רֶעצנַאנ

 רֶע : רֶעשַימַײה ַא ָאד ךָאד ןיא רָע ; רֶעטַיג ַענַײז ןַיא ץירּפ ַא יװ

 ןמאמַ א ןֶעגעַיל ָאד ךָאד טָאה
 עג יז טָאה יֹוזַא --ָעצרַאװש יד הוח ,רֶעטּוט סֶעלֲעטמָאמ

 ?םיֹוא םינּפ סָאד ,ערַאד ַא ,ַענֶעריי עֿכיֹוה ַא ןֶעווָעג זִיא י-- ןָעסַײה

 :נָעמַאזוצ ,ןָעּפמּורשֶעגנַײא ןָעקַאּב ַיד ,סקַאװ יװ לָעג ,ןָעניֹוצֲעג
 ןרלַאה ַא ,ןָעטלָאּפשָעג ,טנָעקַירטַעגנַײא ןָעפָיל יד ,טשטַײנקֶעג
 .ןָערֲערָא ָץיֹולֹּב ,ָץּבָארג טימ , רֶעצרַאװש ַא;

 :ָארֿפֶעג .רֶעטּוּפ ,רֶעַײא ,רָענהַיה םִימ יז טָאה טלָעדנַאהָעג
 א 0 יי יי יד גָאט וי נַאג א יז זיא שי



 יו יא טלָעו רָעֹד ףיֹוא סטּונ לָעסִיּב ץנַאג רהָיא
 , רלָעג:רּומיל-רכש םהָיא רַאֿפ טלהָאצָעג טָאה יז .ָץלָעטָאמ
 , ַעצנַאג טימ ,ָץלָעקטָאּפַאק ץנַאגַא ןָעּבָאה לָאז רֶע ןֶעהֶעז
 טשִינ הלילח ךִיז לָאז רֶע ,רֶעטנַיװ ףיֹוא לָיטֿפַאק םָערַאװ ַא ,ךָילָעוו
 , ןֶעלהִיקרָעֿפ

 יי יד ןּוהטנָא ךַיז יז טגָעלֿפ ףָאלש ןֿכָאנ תּבש
 א נַאה רעד רַאֿפ לֶעגנּוי סָאד ןָעמהָענ ,ּביֹוה רֶעַײנ רֶעֹד טיט
 , ןֶערָעהרָעֿפ ןַיַד םּוצ םהָיא ןֶערהִיֿפ

 םַעד גִידנַעגָאז ןָעלֲעטָאמ רהָיא טרֶעהֶעג טָאה יז זַא ןּוא
 עג טָאה יז .יז ַײּכ ןֶערָאװֶעג םיֹורג ןּוא ץלָאטש יז זיא ,,"רועיש,
 ,.גידנַעֿפָאװ רֹהֵיא .גָירעדעַינ ןּוא ןַײלק רַאֿפ טלֶעװ יד ןָעטלַאה
 עג טָאה יז .ןָערָאװָעג .לָעה ןּוא גיטֿפיל זַיא ןֶעּבֶעל םָערֶעטסניֿפ
 טסַאּפ םִע רֶעּבָא .ךִילָעדנַײּב ָץלַא ןֶעשּיקסיֹוא ןָעלעטָאמ טלָאװ
 .לָעגנּוי םָענָעטקַאורָעד ַא ןָעשוק ּוצ ןֶעמַאמ ַא רַאֿפ טשינ ךָאד

 ןיא ,ףלָעװצ רהָאי ַא ןֶערָאוװָעג טלַא זיא עלָעטָאמ זַא ןּוא
 ,םֹותי ַא ןֶערָאװֶעג רֶעטַײװ רֶע

 םַײהַא עצרַאװש יד הוה זַיא -- גָאט:רָעטנַיװ ןֶעטלַאק ַא ךָאנ
 טָאה טַײקרֶעטַיצ ַא --- קנַארק ןּוא טַאמ ,ָענֶעריֹורֿפרֶעד ַא ןֶעמּוקָעג
 רעד ךָאנ ןֶעלֶעטָאמ טְקִישֲעג טָאה יז ,ןֶעמּונָעג ךרּוד ןּוא ךרּוד יז
 רעד ןַיא טֿכַאמָעג טָאה ןָעמ ,ןָעמּוקָעג זיא ץמהּומ יד ,ןָעמהּומ
 :םימ ןֶערָאװֶעג לּוֿפ זַיא בוש יד ,רֶעַײֿפ ךיק רֶענֶעֿכָארּבעצ ּבלַאה
 רַעקַײהטּפַא ץמִימ אפֹור רֶעד ןָעוו ,םּורַא געט רָאּפ ַא ןַיא . ךיֹור
 הולט רעד יול ןּוא ,ןָעדלִיג רֶאּפ עטצָעל יד ןָעמּונָענּוצ ןֶעּבָאה
 :הנּתמ ַא א טָאה יז סָאװ --- ,ךֶעלגנַירֶעיוא ענֶעדלָאג יד

 ָענֶערּוי יר זַיא ,עלֶעטַיק ַא ןּוא---"ןֶע גָירֶעיֹורט,, רהָיא ןוֿפ זַײװהלּכ
 ,םֹותי ַא ןֶערָאװֶעג זַיא ץלָעטָאמ ןּוא ,ןָעּברָאטשעג

 טֿפַאשַעג ,ןַעגרָאז םהָיא רַאֿפ ןעמּונָעג טָאה טרָאטש יד = -
 - --טנרֶע ;לָענ רֶע טָאה "שרדמה:תיּכ, ןִיא --,עֿכַײר יד ַײּב גָעט םהָיא
 :הלָעג סָאד ןּוא טֿפױקרָעֿפ ןָעמ טָאה "טַײקשיתּב:לעּב, לָעסִיּב סָאד
 ,טרָאטש ןַיא "תיִב לעּב,ַא ןעטלַאה ּוצ ןֶעּבֶעגֶעג ןַעמ טָאה

 .ןָעדעַירֿפּוצ םהָיא םַימ ןֶעווֲעג זַיא לֶעטדֶעטש עצנַאג סָאד
 :נָעמש רָאנ ,טירש ןָעסקָא ןַײז ךִיז טהָעג ,רָעלַיטש ןּוא רֶעגְיהּור ַא
 ,רָעטנּוא טהָענ ןּוז יד ןֶעוו ,טֿכַאנרַאֿפ ַָץלַא ,טֿכַארטרָעֿפ גיד
 ;ןיהַא גידנַעזַײװ ,ןֶעניֹוא יד םִימ ןעצָאלג ןּוא ןהָעטש הֶע טנַעלֿפ
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 .ָץלָעטָאט
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 ךִיא ןַעש יו ! טרָאד זיא ןַעש יו, :טַײז ברעמ ּוצ רֶעגנַיֿפ ן'טַיֿמ
 .ָעגָירנָעהַע גַײּברָעֿפ יד ּוצ ןָעֿפּורסיֹוא רֶע טגָעלֿפ *! טרָאד

 ןַעֿפרַטװ רֶעדָא ,,זָאנ ןַיא ןֶעלַענש רַאֿפרער םהָיֹא טנָעלֿפ ןֶעמ
 , טַֿאנרָעטנַײװ ַא ןַיא ןַײרַא ּפָאק ןַיא ַײנש ןֶעליֹונק

 יא רֶע ,קנַארק זיא רֶע זַא ,טנָאזענ טָאה טדָאטש ייד
 רֶע טָאה סָאר זַא ,טגָאוָענ ןָעּבָאה לַײט רָאנ ,רָעטישּוח'רֲעֿפ ַא
 ןָעּבָאה לַײט ;ןָענָעז ןָעצִיה עסיֹורג ןָעוװ ,געט רֶעמּוז ןַיא רָאנ
 רהָאי ץנַאגַא סֶע טָאה רֶע זַא ,טגָאזעג

 טָאה עמהּומ יד --- .ןֶערָאװֶעג ןתח ַא סִיווֲעג ןיֹוש טלָאװ רֶע
 ןַעוװ ,--- דנַאוָעגטֶעּב ףיֹוא ןרָעדָעֿפ טלֶעמַאוֲָעג םהָיא רַאֿפ ןיֹוׂש
 טימ ןָעֿפָארטַעג ךיז טָאה'ס סָאװ ,השעמ ָענִירֲעיֹורט יד טשִינ
 , ץםייח השמ יר ַײּב םהָיא

= = 

= 

 ןוא גידנעטש טנעַיל ,שּולח ַא ,דיסח ַא רוי ַא םייח השמ יר
 ַעלֶערָעמ ַא ןּוא ,לָימֲערק סיּבַײװ ןּוֿפ םנרּפמ ךייז זִיא ןּוא ,ּםָעּב
 ןֶעגיֹוא ָעיֹולְּב טִימ .ןָעסַײהֲעג יו טָאה ָעלָעוַײר ,טַאהָעג רָע טָאה
 .רָאה עגנַאל עדנָאלּב ןּוא

 סָאד ,ן'םייח השמ יר ּוצ ןָעמּוקנַײרַא טֿפָא טגָעלֿפ ָעלָעטָאמ
 יר ןַײז ּוצ שמשמ רֶעדָא ,יֹוזַא טַאלג ןָעטַײהָעג טָאה ןָעמּוקנַײרַא
 שמשמ רָאנ ,טשִינ רָאג ץקַאט רָע טנַײמ ן'תמא ןַיא ,ן'םייח השמ
 יו ,אָרְוַח עַקַעַקְּכ םהָיא זַיא עלָעזַײר ,יז .ן'םייח השמ 'ר ןַײז ּוצ
 ,טשִינ רָאג יו ,זנַאג עסַײװ ַא

 םיַײּב ןֶעציז ןָעֿפָערט יז לָאז רָע זַא ,ןָעּבָאה רָאנ לָיװ רֶע
 :נָעהרָאֿפ ןָעטיֹור ן'טימ ןָעגנָאהרָעֿפ זיא סָאװ ,ל'ךִיק ןוֿפ לעקנַײװ
 גָירנעמהָעשרָעֿפ ןָעֿפרַאװ טֿפָא טגָעלֿפ רֶע ןיהּואװ ,ןֶעטרָאד ,לָעג
 ןִיהַא ךַיז ןָעניבנג ןֶעקִילּב ָערהַיא ןֶענַאװו ןוֿפ ,ןֶעטרָאד ,קִילּב ןַײז
 , םֶהָיא ּוצ

 ,ןָערֶער ַײז : גָידנָעטַײד יֹוזַא םִיּפָע ןֶענָעז ןָעְקִילּב ָערהַיא ןּוא
 ןֶעגיֹוא יד .,גנּומָענלַײהט טָימ ,ךִילּבעִיל ,ךַילדנַײרֿפ , ךַיז טֿכַאד
 ...גָידנָעמהָעש ןָעקּוק

 ןּוא םּונ ,טסנרֶע רֶע טרָעװ ,ַײז טהָעז רֶע ןָעוו ,גָידנָעטש
 טסּולג םָע .רֶעסַאװ יו םהָיא ךִיז טסעַיניצ ץרַאה ןַײז ; גידיתּונמחד
 ,ןָענַײװ ּוצ םֶהָיַא

 =" רשי רשערשיררש ר עלשירש רשי רשי ללא לעשער ערי עי עד
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 ,שַא םֹולש 0
 שר. הרי השקר רשרירשרשרשרש רשי ראיה. הא ראי ריר יש "א רא /טצ/ ראש טש"לש"ש יד יש

 ּםָאה דע , דמָערֿפ טשַינ םהָיא זַיא קִילּב רהָיא ,ךִיז טֿכַאד
 עֿכלֶעזַא לָאמַא טָאה רֶע ,ָאי .ןָעגיֹוא עטּוג ץֿכלֶעזַא ןֶעהָעזֲעג לָאממ
 ..טשינ ַײז רֶע טהָעז גנַאל ,גנַאל ןיֹוש ןּוא ,ןָעהָעזֲעג ןֶעגיֹוא

 רֶעד טַײצ ,ךִיז טֿכַאד .,.ןָערָאװֶעג ןֶעדנּואװשרָעֿפ ןֶענֶעז ַײז
 ,..םריֹוט םָעמַאמ

 טקוק א ןוא . טקוקֲענ יֹוזַא טָאה ןַײלַא עמַאמ יר רָאנ ,..ָאי
 םסיֵּב סָאװ ,ָץלֲעטָאמ, : רֶעטרֶעוװ יד טגָאז קִילּב רהָיא ,יֹוזַא ךייא
 *? רנּוזעג ּוד טסִיּב ?ָעץלָעטָאמ ּוד טסֿכַאמ סָאװ ?גָירֶעיֹורט יֹוזַא ּוד
 .ָץּבעַיל ןּוא טַײקמירַאװ ַא טַימ ןֶעגיֹוא ָערהְיא ןֶעגָערֿפ

 טָאה רֶע ,טיֹור קרַאטש טרָעװ רֶע ןּוא , םִיּפָע לָיװ רֶע ןּוא
 טָאה רֶע סָאװ ,ןֶענֶעַײלּבָארַא טשִינ םינּפ ןוֿפ םהָיא לָאז ןעמ ארֹומ
 .ןֶענַיז ןיא

 זיֹולּב רָאנ--יָעלָעוָײר, : טרָאװ ןַײא רּונ ןֶעגָאז רהָיא לֵיוו רֶע
 ,ןָעהֶעוֲעג יז טלָאװ רֶע ןֶעו לָאמטסנָעד .ןֶעקּוק טשִינ ןּוא ,סָאד
 ,ךיֹוה רעד ןַיא ןֶעּביֹוהרֶעד ןֶעניֹוא ץנַײז טנֶעקֶענ טשִינ רֶע טלָאװ

 ,בנג ןּוא ,טֶעּב ם'םייח השמ 'ר ַײּב טצִיז רֶע ןָעוו ןּוא
 טמהָענ טַײקרָעטַיצ םִיז ַא ַיװ , רֶע טרַיּפש ,רהָיא ּוצ קִילּב ַא ןִיהַא
 / ,המיא ץניד'הקיתמ ַא ,ןָא םהָיא

 לָאמטסנעד :םהָיא ףיֹוא טקוק יז ןָעװו ,טלהִיֿפ רֶע ןּוא
 2טסנעד טרַיּפש רֶע ,םּורַא םהָיא טמהענ טַײקמֶערַאװ ַא יו ,רֶע טרָיּפש :

 י.י ןֶעגָאזסיֹורַא טשִינ ןָעק רֶע סָאװ ,טַײקםִיז ַאזַא לָאמ
 ןיא ןַעּבױהּוצֿפױוא ןֶעגיֹוא יד ארֹומ רֶע טָאה יד ןּוא

 .ןֶענגֶענֲעּב ןַעקִילּב יר ךיז ןֶעלָעוו רֶעמָאט ,ךיוה רֶעדי
 ןּוא רֶעגֶעלֶעג ןַײז ףיֹוא ןֶעגעַיל רֶע טנָעלֿפ טֿפָענ ָעצנַאג ןּוא

 עג ַא ַײּב ןָאנָעּביֹוא טצִיז רֶע זַא ,ךיז טכַאד םהָיא ןּוא .ןֶערָעלק
 עטַײװצ רֶעד ףיֹוא ,בר רָעד טצִיז ןָא'נֲעּביֹוא ןוֿפ ,שִיט ןֶעטְקֶעד
 טֿכָערבּוצ ןָעמ ,םֹורַא ןֶעצִיז םלֹוע רֶעסיורג ַא ,םייח השמ 'ר טַײז
 רֶע ,,.טיֹור קרַאמש טרָעװ רֶע ,"בֹוט:לזמ, טגָאז ןָעמ ,רֶעלָעט
 ,..ךיז טמהָעש

 ,רֶענָעלַעג ןַײז ןוֿפ א םהָיֹא טלַאֿפ ערדלָאק יד ןּוא
 םהָיא ףיֹוא טזָאלּב ,רָעטסנַעֿפ ןוֿפ ןַײרַא טזָאלּב סָאװ ,לָיטנַיוװ םָאד
 לט טלהִיֿפ ןּוא ,טשִינ טרָיּפש רֶע ןֹוא -

 ר טֿכַאד םהָיא ןֹוא
 ,..לִיבַײה ַא ןּוהטָעננָא טהָעג ָעלֶעוַײר ,,.הנותח רָעד ךָאנ

 3 : איי



 61 .ָץֹלָעטָאט
 רערעלשישישרש טל לשרש ישר רשרערשר רשי יד 0 שטער עלי עא - שטעטל שלש ר יה העי

 ךִיז ןֶעשַיוצ ךָאנ טרֶערָעג טטַינ ןֶעּבָאה ַײז ,טמהָעשרָעֿפ טקּוק וז

 יװ .. .ןָערָער ןָעק ןֶעמ יװ ,טשינ רָאג םַײװ רֶע ..,. טרָאװ ןַײא
 , . . ןַײרַא ןֶעניֹוא יד ןַיא ךַײלג רהָיא ןָעקּוק ןֶעק ןֶעמ

 :ַײּב טָאה רֶע סָאװ ; ךַיז טנהָאמרָעד רֶע ןָעוו ,הָירֿפ רעד ןַיא
 ךיז רַאֿפ ךיז טמהָעש רֶע ,טיֹור רֶע טרָעװ ,טֿפַארטָעג טֿכַאצ
 :ּבָארַא טשינ םינּפ ןוֿפ סָאד םהיא לָאז ןָעמ ארֹומ טָאה רֶע .טסּבלֶעז
 ןַיא ,ןֶעּבעִירשֶעג לָעווַירּבַא רהָיא רָע טָאה לָאמַא ...ןָענֶעַײל
 טכַאנ רַאֿפ טנַײה ,עלֶעוַײר ,םּוק, : יֹיֹזַא רהָיֹא רֶע טּבַײרש לַיווירּב
 רֹוס ַא רַיד ףרַאד ךיא ,לֵיטדָעטש םָעד רֶעטנּוא ןֶענּורּב םָעד ַײּב

 "+ יי ךַעֹּבַאְח
 .יי ןֶעמּוקָעג ןַיא יז ןּוא
 ףיא טֶקּוקֲעְג טשינ ןּוא טדֶערֲעג טשַינ טָאה רֶע רָעּבָא

 ..יֿטנֶעקֲעג טשינ טָאה רֶע ,.,.רהָיא
 טוָאלָעגּבָארַא ,גַירנָעמהָעשרָעֿפ ןֶעגנַאגָעגקֶעװַא זַיא יז ןּוא

 .י.ררָע רֶעד ּוצ ּפָאק םָעד
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 .ןָעווָעג סָאד זַיא ןֶעסֶע ןיֿכָאנ תּבש ַא ןַיא
 ,ּבוטש ןִיא ן'םייח השמ יר יב ןֶעווֲענ זַיא ָעלֲעטָאמ
 .ףרעג, ןַײלק ַא ןֶעווֲענ זיא םייח השמ 'ר  ַײּב ּבּוטש ןַיא

 ,טצנַאלג סָעלַא , טנַײש סֶָעֹלַא ,טמָארָעגֿפיוא ,טרהָעקֲענסיֹוא
 ,שַיט ןיֿפיֹוא ךּוטשַיט רעסַײװ א:

 ,תּבש ןוֿפ טַײקגַילַײה יד ןָעמ טרַיּפש ּוליּפַא רױַא ןַיא
 :לָעװ טָימ ,ָערדלָאק ַיד .ףָאלש ןַיא טגעִיל םייח השמ 'ר

 ןֶעמֶעהטֶא םָעד ןוֿפ ךיז טגֶעיוָעּב ,טְקֶערֶָעגּוצ טגעיל רֶע רֶעֿפי
 .ְךיֹוא ךיז ןָעגָעווֶעּב דרָאּב ןוֿפ רָאה יד .ץרַאה ןַײז

 ןּוא שַיט ןיֿפיֹוא ּפָאק םֶעד טרַאּפשֶעגנָא טגעַיל ָץְלֲעוַײר
 ,.,טֿפָאלש

 ,..םצָאלג ןּוא םצִיז ָעלֲעטָאמ ןּוא
 רלָאנָעּב ןּוא ליגנָעהרָאֿפ ץ'ֿפרּוד ןַײרַא ךַיז ט'בנג ןּוז יד

 , רָאה ָערהְיא
 תֹוכייש ַא ןֶעּבָאה ,ןָעלֲעטָאמ ךַיז טַֿאד , רָאה ָץרהִיא ןּוא

 ןֶעטַאזּוצ ךַיז ןָעֿפינק ןּוא ךרּוד סֶע ןָעטלַאּפש ַײז -- ץרַאה ןַײז טִיּמ
 ...םהָיא ןָעהָיצ ןּוא



 .שַא םולש סע
 2: יט טריי .שלשערערשרא ער בער לער ערליי ראער ער, רשעי יא יא עיר ער ערע ע"י יי יי יט" "י שרי

 יֹוזַא ןיא םינּפ רהָיא ןּוא טֿכַאמרָעֿפ ןֶענֶעז ןֶעגיֹוא ָערהְיא
 ַעלָעטָאמ ...!רָעטנהֲענ !םּוק !םּוק :יֹוזַא טגָאז םָע ןּוא ןַעֹׂש
 רַענַײק זיא טצַיא .,.ארֹומ ןַײק טשִינ ּבָאה ,טשִינ ךַיד םהָעש
 ...טשִינ טסַײװ רֶענַײק .,.טשִינ טהָעז רֶענַײק ...ָאד טשִינ

 ?--ןוז רעד ןוֿפ ןַעלהַארטש יד רֶעֹּכָא
 ,רֶעטסנָעֿפ ן'רַאֿפ לַיגנָעהרָאֿפ סָאד רֶע טָאה טַײרּפשרַעֿפ

 -- רדח ןַיא ןֶערָאװָעג זַיא רֶעלָעקנּוט
 עגָאז ןָעניֹוא ץטֿכַאמָעגּוצ ערהִיא -- ךָאד ןֶעטֶעַּב ַײז ןּוא

 ךיא םָעלַא ןּוא -- רֶעטנהָענ - - רַעטנהַענ --וָעלֶ ;טָאמ ,רֶעהַא םּוק
 ץרַאה םיםייח השמ 'ר ןוֿפ ןהָעג ּבָארַא ןּוא ףיֹורַא םָאד -- םיּכסמ
 -- טסַײה םָעלַא -- םיּכסמ ךיֹוא זִיא

 רֶער סָאװ ,םָעֹלַא טהָעז ןּוא טסַײװ רֶעטשרֶעּבַײא רֶעד רֶעֹּבֶא
 --- ןּוהט ּוצ טקנַעד ׁשְנֶעמ

 -- ךַיז רָע טָאה טקּורֶעגּבָא
 -רלַאוֶעג טָימ רהיא ןֶעַּפֶעלש ןֶעניֹוא ץטֿכַאמָעגּוצ יד רֶעּבֶא

 -- ךַיז רֶע טָאה טנהָענָעג ןּוא --- רָאה יד -- טהָיצ םינּפ סָאד
 -- ןעלדנַיװש ןֶעגיֹוא יד --- טּפַאלק ץרַאה סָאד
 רָאה ערהִיא ףיֹוא ,םינּפ רהָיא ףיֹוא -- ןַײנ --- רָאה ָערהְיא

 --טשִינ טסַײה סָאד---טשִינ טזָאל סָאד ןּוא---טַײקגִילַײה ַא טנעַיל
 =קָעוװַא , רָאה ערהַיא ןַעֿכַאמ אמטמ ,אמט ןָעּפַיל --- ןַײנ -- ןָעשּוק
 , םינּפ ןוֿפ טַײקגַילַײה יד ןָעטֿכָעש

 ןַײנ
 יד -- טהָיצ ץרַאה סָאד ,ןָעגָאז תֹולֹוק -- םּוק -- ָאי --ָאי

 ןַעניֹוא יד-- טדָער ס'רהיא םינּפ סָאד -- רֶעקרַאטש ךָאנ רָאה
 רענַײק-- ָאד טשינ ןיא רָענַײק ןּוא -- דלַאוֲעג טימ ןָעמהָענ
 ןּוא -- םיּכסמ זָיא םָע לַא --- טסַײה סֶעלַא ןּוא -- טשִינ טהָעֹז
 ַענַײז ןהֶא ןֶערהָיר ןיֹוש --- -- רֶערעֶיוו ןיֹוש ךַיז רֶע טָאה טנהָענֶעג
 -- .רָאה ָערהְיא ןֶעַּכיל

 ץצנַירּפש ןּוא טנֶעֿפֶעֶעגֿפיוא םִיצּולּפ ךיז טָאה רָיהט יד ןּוא
 | -- ןַעמּוקֲעגנַײרַא ןַיא ּבַײװ ס'םייח השמ 'ר

 ! רימ זַיא ךָארּבַא -- !רָימ ויא הָעוװו ,ָא --

.+ 
' 

 ידי 4

 = ןַנ

 === =---- = ,ת-- = = יי

 יד טַימ טצָאלג ,רֶעהְירֿפ יו ןהָעטש ןֶעּבעֶילּבֶעג זַיא רֶע ןּוא

 -- טרָעֿפטנֶערָעֿפ טשִינ ךיז רָאנ ,טדֶערֶעג טשִינ רָאג . ןֶעניֹוא



 --- םּורַא טַײצ ַא ןַיא
 -- ןַײלַא א ןיא טציז ָעלֲעטָאמ

 , טֿכַאנ:רָעמּוז ָעלַיטש ַא ןַיא םָע
 :ָאלש ןּוא ליטש ןָעהָעטש רֶעמיֹוּב יד ,םּורַא טֿפָאלש םָעלַא

 ןּוא רַײלקֿפָאלש ןַעיֹולּב ןַײז ןּוהטָעגנָא ךַיז טָאה לעמיה רעד , ןָעֿפ

 טימ ּבָארַא רָאנ טאל הנבל עגיר'עּונצ עגיצנַײא יד רָאנ ,טֿפָאלש
 םלָעמִיה םָעד רָעטנּוא ךַיז יז טלַאהֲעּב לָאמלַײט --- ןָעניֹוא ערהִיא
 ליװרָעד טזָאל ןּוא לָעמַירד ַא לַײװ ַא ףיֹוא טּפַאח ,קַעד:ֿפָאלש
 .יז טײלנֶעּב סָאװ רע !טש םָעד ,רענעידרַעטַאק רהֵיא ןָעֿכַאוװ

 ןַײלַא ָאד ץַיז -- ךַיז רע טֿפַארט -- ףיֹוא ןיּב ןַײלַא ךִיא רָאג
 םָאװ ּוצ ןּוא --- גָירָעיֹורמ ,םַאזנַײא ,דלַאװ ןוֿפ רָעמיֹוּב יד ןעשיווצ:
 טָאה רָעװ .ןַײלַא ךִיז רֶע טנָערֿפ ?ןֶעמּוקָעג רֶעהַא ןֶער ךִיא ןַיּב
 .העג א הַענ ךִיא ,?םַײװ ךִיא ּביֹוא רּוסָא ? טרהיֿפָע עג הא ךִימ:
 ץָעז ןּוא א ןיא ָאד םּוק ןּוא ,ךימ ךַירקרַעֿפ ךַיא זַיּב
 םָאװ  ,ןָעגַײװצ עסיֹורג טִימ םיֹוּב ןעסיֹורג םַעד רֶעטנּוא רַעדִינַא
 טשִינ ךַאז ןַײק ,טגָאזעג ץלַא -- טיֹורטרָעֿפ ץלַא ךיא ּבָאה םֶהָיא
 -- טמהָעשָעג טשינ רָאג ךימ ּבָאה ךִיא ןּוא ןָעטלַאהָעּב

 .גַײװש ןּוא ָאד ךַיא ץַיז :

 :ענ ןוא רָעדליּב רֶערְנָעזויֹומ טַימ טמא רֶעדנֶעזיֹוט
 עג ןּוא ןֶעקנַאדָעג רֶעדנֶעזיֹוּט ןּוא ---

 ---ץרַאה ןַײמ ןּוא ּפָא ןיא ןַעצנ
 - - ןָעסֶעגרָעֿפ עי ןוֿפ רֶע טָאה גנולצּולּפ

 --- רהָיא טִימ רלַאװ ןַיא טצַיז רֶע ,ךַיז טֿכַאד םהָיא
 לָאז יז זַא ,ןָעּבעִירשָעג לָעוַירּבַא רהָיא ךָאד טָאה רָע

 טֿפירק יז .טֿפַאנ ָעלַא גידנעטש ןיֹוש יז טמוק יֹוזַא ןּוא ,ןָעמּוק
 ןיֿפ דמַאז םָעֹד ּכָא ךַיז טֿפַאמ , רבק רהִיא ןוֿפ סיֹורַא טֿכַאנ ָעלַא
 ןוא ןַײרַא דלַאװ ןיא טמּוק ,רָאה יד ךַיז טזָאלּוצ ,םיכירכּת יד
 טזַיּב ּוד ָעלָעזַײר, : יז טנָערֿפ רֶע---םהָיא ןֶעּבֶענ רֶערינַא ךַיז טצָעז
 יכדרמ 'ר רַאֿפ טַאהָעג הנּותח ךָאד טסָאה ּוד ,לָעּבַײװ ַא ןיֹוש ךָאד

 ענָענַײא יד ןיא טהָענ ּבַײװ סױדמל יכדרמ 'ר ןּוא ,ןדמל םָעֵד
 *!לָיּבַײה ןַײד ןָא ּוהט ,טשינ טסַאּפ םָע ,ָלָעזַײר ! ץֿפ ,רָאה

 : םהָיא טרָעֿפטנֶע יז זַא ךַיז טֿכַאד םהָיא ןּוא

 ץ ךיא ןּוא ,ןָעּברָאטשֶעג זיא ּבַײװ ם'דמל יכדרמ 'ר --
 -ה לֶע ןרָעט ַא ךָאנ ,רָעטֿכָאט ס'םייח השמ 'ד

 וה; =
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 ,שֵא םֹולש 8

 :טֿפַאד םהָיא .ןָעּברָאטשָעג זַיא יז זַא ,טסָעגרָעֿפ רֶע ןּוא
 ,ןֶעווֲעג זִיא יז יו ָעגִיּבלֶעזִיר רֶעדעיװ זַיא יז ןּוא ,טּכָעל יז זַא ךַיז
 'רֶע ןֶעוו ךָאנ לָאמטסנָעד -- טַאהָעג הנּותח ךָאנ טָאה יז רֶעדַײא
 .ןע'םייח השמ 'ר ּוצ ןָעמּוקנַײרַא טנָעלֿפ

 -- לָאמטסנַעד --- לָאמטסנָעד
 -- ץלַא טקנָערָעג רֶע

 -- ןַײלַא דלַצוװ ןַיא רהֵיא טִימ ךָאד רֶע טצַיז טצֶעִי ןּוא
 --- ןָעֿפָאלשֶעגנַײא ןֶענָעז ןּוא ַײז ןָעטלַאהֶעּב רֶעמיֹוּב יד ןּוא

 ---טֿפָאלש ןֶעּבַעל ַעצנַאג סָאד
 םָעד רֶעטנּוא טּפַאקֲעגרָעטנּורַא טצִיא ךִיז טָאה הנבל יר

 לָעוַײה סרָעטֿפעװ ןּוֿפ לָעטֿכָיל סָאד ךיֹוא ; טֿפָאלש ןּוא ךַאד ס'לָעמִיה
 .ְךיֹוא טֿפָאלש רֶע --- ןמיס ַא ,ןָעננַאנָענסיֹוא ןַיא

 ,ףיֹוִא ךָאנ זִיא ,רָעטֿכָעװ ס'הנבל רֶעֹד ,ןרָעטש רֵענעי רָאנ
 .,גָידרֶעטַיּב טעשטיװק --- טעשטיווק רֶעסַאװ ןַיא עּבַאשז יד רָאנ ןיא

 : -- ןעשטַיװק טרָעהָעגֿפיֹוא טָאה יז ,עגר ַא ךָאנ
 'יר ףיֹוא לֶעֿכַײמש ןָעֿכילּבעיל ַא טַימ טקיק ןרָעטש רֶעד ןּוא

 --.טשיק ןּוא טםִיַרג רֶע --םלָעוו ָעצנַאג
 טרָעה רֶע --טֿכַאל ןּוא ַײז ףיֹוא טקּוק ןרָעטש רָעד ןּוא

 .טִימ טשִינ . רֶעצרֶעה ָערֶעַײז ןיא ךִיז ןָענָאז ַײז סָאװ ,תֹורֹוס ערֶעַײז
 7 פאל ןּוא ץלַא טסַײװ רֶע , רֶעטְרֶעוו

 עג טלָאװ ןרָעטש רעד יו יֹוזַא ךַיז טֿכַאד ןָעלָעטָאמ ןּוא
 ךַיא -- ךֶעלרָעדנַיק ָעּבעִיל ,ארֹומ ןַײק טִינ טָאה -- :ַײז וצ טנָאז
 .ןַעגָאזסיוא טשִינ תֹודֹוס יד םענַײק רַאּפ לֵעֹו

 :ערהָיא טֿפַײלֶעּב ןּוא -- להַארטש ַא טָימ ַײז טשּוק רֶע ןּוא = |
 ,םיכירכּת עסַײװ

 .ןָעמַאזּוצ ןֶעצַיז --- ןֶעלֶעטָאמ ןַיז טֿכַאד -- ָעדַײּב ַײז ןּוא
 ..ןָעטַײװצ ןֿפױא טשִינ טקּוק רֶענַײא --- רֶעדנַאנַא ןֶעּבֶענ טרַאה
 ,ןיא ףעִיט יז ןּוא ,לָעמַיה םּוצ ךיֹוה רֶעד ןַיא ףיֹורַא טקוק רֶע
 -- ןַײרַא רלַאוװ

 ; םהָיא ְךִיז טֿכַאד -- גנּולצולּפ ןּוא
 - עלעטאמוי-
 ו ָ! --- ַעלֶע עזיר =?

 דרָע רֶעד ּוצ ּפעק ַיר טוָאלָענּבָארַא -- ליטש ןִיא רָעטַײװ
 ,רָע'טינפ יד ןֶערָעוו טיור ןוא
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 הִיא ןוֿפ ּבָארַא ךַיז טלעקַײק ,םהָיא ךַיז טֿכַאד -- רֶעֹרט ַא
 -- קַאּב רהָיא ףיֹוא ניֹוא

 -- קַאטשָעג טֿפָאלש ץלַא -- םּוטָעמּואָז זיא ליטש ןּוא ---
 -- טשינ טהָעג רֶענַײק

 לעַיֿפ טִימ םהָיא ףיֹוא יז טָאה --- םהָיא ךִיז טֿכַאד -- טקּוקָעג
 ,טַײקגִימָערַאּברַעד לעַיֿפ טַימ ,תֹונמחר

 --- ליטש רָעטַײװ ןּוא
 = -- ּפָעק יד 5 ַײז ןָעּבָאה טטהָעשרָעֿפ טוָאלָעגּבָארַא

 טֿכַאלעג ןּוא ןָעהָעזָעג טָאה -- םה יִא ךַיז טכַאד -- ןרָעטש רָעד
 . ןַעֿפּור טי גָירנָערֲעה םיֹוק רֶע טָאה -- ָעלֲעזַײר --
 טַימ טרָעֿפטנֶעַעג ַיז טָאה , םהָיא ךִיז טֿכַאד -- עלֲעטָאמ לא

 ּוצ ןיא ץרַאה ןַײז זַא ,טַײקֿכ;ילּבעַיל ַאזַא טימ , טַײקֿפַײװ .ַאזַא
 ,ןֶערָאװַענ ןַעסָאג

 נילֿפ רֶע טָאה --"? ןָעשּוק ךַיד ךִיא לָאז ,ַעלֲעזַײר, --
 קנַילֿפ ןּוא ןּוהטעג גנַאּב ןיֹוש םהָיא טָאה סֶע ןּוא -- ןּוהטָעג גָערֿפ ַא
 -- ןָעמהָענקַירּוצ טרָאװ ןַײז טלָאװָענ רֶע טָאה

 ,טדָעֿפטנֲעָעג יז טָאה -- םהָיא ךַיז טֿכַאד -- טשִינ רָאג ןּוא
 -ךילדנָעה ָץנַײלק ָערהְיא ןֶעשִיווצ םינּפ רהָיא !ז טָאה ןֶעטלַאהָעּב רָאנ
 ,טנַײװֶעג טָאה יז ןּוא

 טמיֹורעגנַײא םהָיא יז טָאה -- םהָיא ךיז טַֿאד -- רַעהֿכַאנ רָאנ
 :רַאֿפ ןּוא--ץלַא טהָעז ןרָעטש רֶעד, :ןרָעטש םָענָעי ףיֹוא גָידנַעזַײװ
 ,"ךימ ךַיא םהָעש םהָיא

 ןּוא רָעמיֹוּב ָעּבָארג יד רָעטנּוא טקּוררָעֿפ ךיז ןָעּבָאה ַײז ןּוא
 -- ןרָעטש םָעד ןוֿפ עט ךיז

 ןלַא טָאה ,םהָיא ךַיז טֿכַאד -- ןרָעטש רֶעד רֶעּבָא --
 -- טֿכַאל ַאלָעג ןּוא ךעהֶעעג

 :רַעֿפ לָענעַילֿפ רֶאֵּפ ַא -- םהָיא ךִיז טֿכַאד -- יז טָאה רלַאּב
 ןָעּבָאה םיכירכּת ץסַײװ ָץרהָיא .ןֶעגיֹולֿפָעגקֶעװַא זַיא ןּוא טַײרּפש
 -- -- -- טּפָעלשָעגֿפָאנ רהָיֹא ךִיז

 - -- - -- ןָעצִיז ןַײלַא ןעַּבעֶילּבעג זיא רֶע

"( 
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 ,קיִדַצ-ףְראָד ַא

 . (עדנֲעגַעל-סקלָאֿפ ַא)

 עב רֶע טגעַיל זָארג םָענִירג ןוֿפ םי ןֶעטְקֶעדֶעּביהיֹומ ַא ןִיא

 טָאה רַעטָאֿפ רֶעֹד סָאװ ,ךַילָעֿפָעש ענַײז טָעשַאּפ ןּוא ,ןַעטלַאה
 .ןָעּבֶעגֶעגרֶעּבִיא םהָיא ַײז

 סַײװ "ןֶעשִירּויי ןַיא טסַײה רֶע יו .'קֲעשַאי, םהָיא טֿפּור ןעמ

 ןַײק ּוצ ךָאנ לָאמ ןַײק םהָיא טָאה ןֲעמ ,טשינ ךיֹוא ןַײלַא רֶעי
 .ןַעֿפּורָעגֿפיֹוא טשינ 'הָיְלַע

 8 דמלמ ַא טֿכַארּבֶעגּבָארַא םהָיֹא רֶע טָאה ןַײז ּוצ אצֹוי רּונ ןוא

 רָעד .גנּוי רֶעּבָארג ַא ,רֶעיֹוּפ ַא זיא רֶע זַא ,ןָעסַײװ ַעלַא
 םהִיא ןוֿפ ןֶעצנַאג ןַיא- ךַיז זִיא . , רֶעגַיֿפלַימ קחצי ,רֶענַײז רֶעטָאֿפ
 .ןַעגָאז ןֶענֲעק טשַינ שיִרְק ןַײק ּוליִפא םהָיא ךָאנ טָעוו רֶע ; ׁשֵאיֵמ

1 
 טרָאטש

 טרָעדנּוה .תֹוחֹּכ ָעלַא טַימ םהָיא םִימ טַײּברַא דמלמ רֶעד
 ,רֶע ןּוא ,טרָאװ סֶעדֶעי רֶעֹּביא רֶע טגָאז לָאמ טרָעדנּוה ,לָאמ
 ריד לָאז ףלַא:ץָמק - טנַײמֶענ ןֶעמ טלָאװ םהָיֹא טשִינ יװ יֹוזַא
 יו ךָאװ טּוג, ןַײז

 רטלמ רֶעד טגָאז ,ּפָאק-לָעוַײא ַא טַימ ןּוהט ּוצ ּבָאה הָעג --
 ,ןהּוז רהָיא ףיֹוא טקּוק רֶעטּומ יד ןּוא ,ּפָאק ן'טימ טלָעקָאש ןּוא
 ,טצֿכָערק ןּוא:

 * ןַענוװַאד ,ןֶעמהָענ רּודס ןַײק טשִינ וליפא םהָיא טסַײה ןֶעמ
 רַאֿפ הּפרח א { טָאג וצ רֶע טמּוק ואוו ? ןָענוַאד טָעוו ,'קָעשַאי, ,רֶע
 ! ןֶעגָאז עטש:תַאירק לָאז רֶע ,ןָעמָאנ ןֶעּבעִיל ןַײז

 ןּוא דנַאטשרָעֿפ ןַײז טיֹול טָאג 6 טהָעטשרָעֿפ ךָאד ןּוא
 ץרַאה ןַײז ןִיא םהָיא טלהִיֿפי
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 6 .שַא םולש

 ַא טּוהט רֶע ּואו םּומָעמּוא ,םּוטָעמּוא טָאנ טהָעז רֶע ןּוא
 :עסַאװ סָאד ּואו ,טרָאד םהָיא טהָעז רֶע ,ןָעניֹוא ענַײז טִימ קוּק
 םָעד תֹודֹוס:ירֹוס טלהָעצרָעד ןּוא ליטש רֶעד ןַיא ךיז טסעִינ ליד
 טמּוק טַײװ טרָאד ןוֿפ ןּוא ,גָערּב ןָעטזָארנֶעּב ןֶעגְיהּור ןָעליטש
 5" ןֶעגָירָעיֹורט ַא טִימ לָעמַיה ן'רֲעּביא ךיז טהָיצ ןּוא ,ןַעקלָאװ רֶעד

, = 

 רֶע טקנֶעּב ,םָעּפָע רֶע לָיװ ,סָעֹּפָע רֶע טרָיּפש טלָאמָעד ,ןָעקלָאוז

 רֶענּוד ַא טגָאלש םָע ,ןָעקלָאװ רֶעסיֹורג ַא טהֵעג סֶע ןָעוו
 מלַיה להֵיֿפָעג רֶערֶעווש ַא רֶעדֶא ,,.טסעַיג ןֶעגָער ַא ּוצ .,.טצַילּב םָע
 ַעטלַא םָעד טָאה ןָעמ ןָעו ,לָאמַא רָע וי ,ףרָאד סָאד ןַײא
 וֿפ ןּוא ןַישַאמ-דַײנש רֶעד רֶעטנּוא ןוֿפ ןֶעמּונֶעגרֶעֿפַא קָעשטַאמ
 םהָיא ךִיז טלָעטש ...ןָענּורֲעג טּולּב טָאה סוֿפ ןֶעטקַאהָעגרָעטנּוא
 םניֹואו לָעמַיֹה ןיא טשִינ ןּוא ! טָאנ רֶע טרַיּפשרָעד ,טלָאמָער
 ,ןַעמ ףרַאד לַעמַיה םּוצ ּפָאק םָעד ןַעּבַײהֿפיֹוא טשינ ןּוא ,טָאנ
 טניֹואוו טָאנ זַא ,ךַיז טֿכַאד םהָיא ,ןַײנ ; ןֶעהָעז םהָיא לָאז ןֶעמ:

 רעד ּואוו ר ,טרָאטש רָעסיורג ַא ןַיא ,טַײװ ,טַײװ ץֶענרֶע
 ַעסיֹורנ ןּוא תֹוררש עסיֹורג עלַא ּואוו ןּוא ,טניֹואוו 0 ןוֿפ הָרֵרְׂש
 ַענָעז טַײל ץסיֹורג ןּוא .,תֹוררש ַעסיֹורג עלַא יד ןּוא , ןעניֹואו טַײל
 קַעטיֹואו ןּוא ךַאמס יװ יֹוזַא 'םָעקּבָארַאּפ, םיטָאג יו ,רהָעמ טשִינ
 , ףרָאד ןוֿפ "ץירּפ , םַַײּב םָעקּבָארַאּפ ןָענֶע

 ןַײז וצ טשַינ וליפא ?טָאנ ּוצ רָע טמוק ַיװ ,רֶע רֶעּבֶא
 וּומ ,ךַיז ַײּב רֶע טכַארט ,טָאנ  ַײּב ךוטסַאּפ ַא ! ךּוטסַאּפ ַא סנַײז

 טסַײװ רֶעוװ ןּוא ! רֶעסיֹורג ַא ץירּפ ַא ,"ןַאּפ, רָעסיורג ַא ןַײז ךיוא

 ם'טָאג ַײּב רָעשטּוק ַא שטָאח ןַיא ףרָאד רֶעַײז ןוֿפ ץירּפ רעד ּוצ
 ָ ןעזָאלּוצ ,ןַעקֲעשַאי ,םהָיא ןָעמ טָעוװו ? דרָעֿפ

 ןּוא ,לָעה ןּוא ןַײר זַיא לָעמִיה רָעד עוו לָאמלַײהט רָאנ
 יד ןּוא 7 ןַעגַידנעסַילֿפ ןָעיֹולּב ַא ןַיא ,ט'םֹולח'רָעֿפ טהּור
 יא טלָעצרָאװָעגנַײא ןּוא ,החּונמּב ןָעטנּוא יז ןַעסקַאװ רֶעזֲערג
 ,ןַײרַא לָעמַיה ןַיא ליטש ךִיז טקּוק ןּוא ,דרֶע רֶעד ןַיא לֵיזָערג סָאד
 רֶעד --דלַאװ רָעטלַא רָעד טהָעטש ,רָעּבִיא 8 טרָאד ןּוא
 יד ןֲעשַיוצ ךַיז טהָיצ רֶעטַײװ טרָאד ןּוא ,ףרָאד ןּוֿפ ָעדַײז רֶענַירג

 ,טַײװ ץֶעגרֶע ט קא רּוי ַא ןּוא ,טרהָאֿפ רהוֿפ ַא ,גָעוװ רֶעד ןעזָארג
 טַײװ ץִיגרַע ְךיֹוא ךַיז טהָיצ לָעמַיה רֶעד ןֶעּביֹוא ןוֿפ ןּוא ,,. טַײװ:
 מזָאל רֶע זַיּב .רָעגַיררעִינ ,רֶעגָיררעיב לָאמַא סָאװ טהָענ ןּוא קֵעװא
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 ךַיז טציז ,קָעשַאי ,רֵע ןּוא ,,,דרָע'רד ףיֹוא ּבָארַא ןָעצנַאג ןַיא ךִיז
 לָאמטסנָעד ..,טקּוק ןּוא י/לָאדָאטס, רֶעד ןוֿפ לעװש רעד ףיֹוא
 יר ןוֿפ טּפַאחָענסיֹױרַא לֶעסִיּבַא טָאג ךַיז טָאה ,םזַיא ךִיז טֿכַאד
 ךִיא ןַעמּוקֲעג רֶעהַא ןַײלַא ָאד ךיז זִיא ןּוא םיצירּפ יד ןוֿפ "תֹוררש,
 ,,, םרַאװ ןּוא יֹוזַא ךַיז טגעיל ןּוא ךִיז ןֶעגיֹוצֶעגסִיֹוא ,ןַײרַא דלָעֿפ

 םָעד רַאֿפ טָאג ןֶעּבֶע גּבָא ּביֹול ַא ןּוא קנַאד ַא לֵיװ קָעשַאי ןּוא
 , םּורַא ןּוא םּורַא זַיא סָאװ םָא ,םִָעלַא

 ,גנַאל יֹוזַא ןהָענ ןּוא ןהָעג םהָיא ךִיז טלִיװ לָאמלַײהט ןּוא
 טָאג ּואו ,טרָאטש רֶעסיֹורג רֶעד ּוצ טרָאד ןָעמּוקנָא טָעוו רֶע זַיּב
 ! טהֲעטש ץַאלַאּפ ןַײז ּואוו ,טניואוו

 ---!ןַײרַא דנַאה ןִיא טָאג ןוהט שּוק ַא ןּוא ןהָע גּוצ ךַיא לֶעוו --
 .ךַיז רֶע טֿכַארט

 ;ּבָא רֶע טצֿפַיז רלַאּב רָאנ |
 { ןֶעזָאלּוצ ןֶעד ךימ טָעוו ןָעמ --
 רָאנ ,ץַאלַאּפ ם'טָאג ּוצ ,רֶע טֿכַארט ,ןָעמּוקּוצ ןָעק רֶע

 .,םָעגנָעטס עהָאלּב טַימ ָעֿכיֹוה ָעניֹוזַא ,'רֶעצַײװש;, ןֶעהֲעטש טרָאד
 רָע יו ָעניֹוזַא ,קָערֿפ ָעטיֹור ןּוא לָעווִיטש ָעטנעלֶעגרֶעּבִיא עלֲענ
 ץירּפ ןַײז ּוצ ןֶעמּוקעג ןֶענֶעז סָאװ ,םיצירּפ יד ַײּב ןֶעהָעזֲעג טָאה
 -.. ןָעגָאיקֶעװַא םהָיא ןֶעלֶעוו ַײז ןּוא --- לַאּב ַא ףיֹוא ףרָאד ןיֿפיֹוא

 ּזַא ,ןהָעג טשִינ ףרַאד ןֶעמ זַא ,םהָיא ךַיז טֿכַאד דלַאּב ןּוא
 ערעֶעל ַא ןָעטַיה רֶעצַײװש יד זַא ,רלָעֿפ ןֶעַײרֿפ ןיֿפיֹוא זַיא טָאנ

 ! טָאג ןהֶא ,ץַאלַאּפ

 רער ןּוא .,. רודס ןּוֿפ יּבר רֶעד םהָיֹא טנרֶעל "ןָמֲאְנ
 יי ,ךּורּפש ןימ ַא בעק .) ,םהָיא ךִיז אה "ןמאנג יא :לא
 .ס'טָאג ןַיא ןָעוָאלנַײרַא רֶעצַײװש יד ןָעֿפרַאד ,םהָיא טגָאז ןֶעמ זַא
 ... ץיַאלַאּפ

 םָעּבַעג ַא ,טָעּבֶעג ןימ רֶעדנַא ןַײא רֶע טָאה טָאג ּוצ אי
 ןּוא ץרַאה ןַיא םהָיא ַײּב טסקַאװ סָאװ טעּבַ עג ַא ,רָעטרֶעװ ןהָא
 .סיֹורַא ךַיז טסַײר ןּוא סָע טליֿפרֶעּבִיא ןּוא ץרַאה סָאד טליֿפרֶעד
 ּו ףַײֿפ ַא טִיּמ

 ,ןַײרא ליױמ ןַיא רֶעגניֿפ ַײװצ רֶע טנַעל ,ןֶָעטֶעְּב לָיװ רֶע
 .ןיא טֿפליה הלפּת ןַײז ןּוא ,זָאלּב ַא םִינ ,ןָעּפיל יד ףיֹוא טלָעטש
 ! רּלַאװ ןעצנַאג



 09 ,שַא םֹולש
 אטא יאיר יישר ערע יי עיש ריר ריר השרשראיירשרשרשיראירשר רשי רשרא(השרשט-לשרשרשייירי

 ןַײז טּוג רהָעְו טהָעטשרָעֿפ , םֶהָיִא טהָעטשרָעֿפ טָאג ןּוא
 ! טֶעּבֶעג

 ּוצ ןָעֿפַײֿפ ךַיז טלִיװ סֶע ןָעוו ,טלָאמָעד רּונ טֿפַײֿפ רֶע ןּוא
 ... ןַעֿפַײֿפ ךיֹורּב ןָעמ זַא ,טלהִיֿפ רֶע ןָעוװ ,טָאנ

 יג טַײװ ,טַײװ ץֵעגרָע טגעֶיל ,םהָיא ךַיז טֿכַאד ,טָאג ןּוא
 טֿפַײֿפ רֶע יו ,ןַײא ךייז טרָעה ןּוא רלָעֿפ ןֶָעגְידנֶעקָעמש ןֶעַירֿפ
 ,טָימרָעד ךיז טהָערֿפ ןּוא ,ןָעֿפַײֿפ ןַײז ןוֿפ הָאנה טָאה ןּוא

 .ףַעֿפַײֿפ, ,רֶע טסַײװ ,ָעלַא !טֿפַײֿפ ןַײלַא רָע טשִינ ןּוא
 ,ןָעלַיּב ּוצ גנולצּולּפ ןָא טּביֹוה דנּוה?ס'ֿפרָאד רֶעד "קִיסָאנ, זַא
 טגָאז --- טלִיּב ןּוא ןַײרַא לָעטִיה ןַיא טקּוק ,לָעדַײװ ן'טַימ טֿפרַאװ
 טֿכַאנ רַאֿפ םַײהַא טהָעג "עסַײװ, יד זַא .טנָעװַאד *קִיסָאנ, : רָע
 עגנַאל ַא טִינ ןּוא ,סיֹורַא גנּוצ ַעטרֶע וועב יד טקָעטש ,רלָעֿפ ןוֿפ
 טנָעוװַאד "ַעסַײװ, יד : רֶע טֿכַארט ,ַעיָע-עט :שטֶעּב ןֶע גירֶעיֹורְט
 טָעקִירּבּוצ רֶע :ןפֹוא ןרָעדנַא ןַײא ףיֹוא טנָעװַאד "ןַאלָאּב, רֶעד
 םָעד ףַײטש טגַײּב ,םִיֿפ עטשרָעטנַיה יר ףיֹוא ךיז טלָעטש ,ךִיַז

 ! ריר --- רָאֹּב :סיֹוא ּפָאק
 טמיֹור רֶענַײא .,, רֶעסַאװ ןִיא שָערֿפ יד ּוליפא ,ןָענװַאד ָעלַא

 ! ַאוװק ,ַאוק :ןָעטַײװצ םָעד ןַײא
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 עַמְׁש-תֵאיִרְק ,רהָאי ןָעצַײרד ןֶערָאװָעג םלַא ןיֹוש זַיא קָעשַאי
 - .הנשה:שאר רַאֿפ ןַיא םֶע ןּוא ,ןֶענָאז טשִינ ךָאנ רֶע ןָאפ

 :ירהָעי:ַײה ףיֹוא שטָאה ן'קֶעשַאי טָימ טַײּברַא יּבר רעד ןּוא
 םהָיא לָאז ןֶָעמ -- ןֶעגָאז עטש:תאירק םיֹולֹּב רּונ הנשה:שאר ןֶעג
 . ןַײרַא טדָאטש ןִיא ןָעמהָענטַימ ןֶענֶעּק

 ןֶעַײנ ַא טֿפיֹוקָעג ןָעמ טָאה בֹוטײםֹוי דֹובּכל ן'קָעשַאי ןּוא
 .-:לָעטִיה ַײנ ַא ןּוא ,לָעוװַיטש רָאּפַא ,גּוצנַא םָענָעגַײצ

 .ןעגָאז עטש:תאירק שטָאח רֶע לָאז

 ָעלַא ,םיֹורג ןּוא ןַײלק ; להּוש יד זִיִא טּפָארּפעגנָא לוֿפ

 ַעלַא ,םיִתיֵלמ יד טיט ןֶעגיֹוצָע גרֶעּבַירַא ,ןָעסַײװ ןִיִא ןּוהטֶעגנָא

 רֶעֹֿכָעה ץלַא ,ןָעֿפור ןּוא ןֶעַײרש ןּוא ,ךַיז ןָעלקָאש ןּוא ןָעהַעטש
 . רָעֿכעה ןּוא
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 שלש רשרשירשילרשרש ר רשי ר/ א רש ר רבה בערל בה ט ברעטער רער ע טעראר ער

 =קַאװ עסיורג ןֶעּבעִיז יר ךַיז ןֶענֶערּב סֶע ּואװ ,דּומע םַײּב

 עגירנָענַײװ ָעגנַאל ... םיררֹושמ טימ ןִזח רֶעד טהָעטש ,טֿכִיל ָענֶעס
 עטקִיטשרָעד ָענֶעסִירָעגּבָא ָץּבלַאה טַימ טִײלגָעּב ןּוא רָענָעט
 :ןֶערָעה ךיז ןָעזָאל תֹולֹוק

 2 ָומל ימּו ,םייחל יִמ ---

 ןוֿפ לָאמַא טַימ סיֹורַא ךַיז טסַײר ןָענַײװ טקַיטשרָעֿפ ַא ןּוא
 םֶענָע גַײצ ןַיא ןּוהטָעגנָא טהָעטש קָעשַאי ןּוא ,להּושרֶעּבַײװ רֶעֹד
 ןעטקו ועגֿפיֹורַא םָעד ןוֿפ םיֹורַא ךַיז ןַעזָאל רהָאה ַעלֲעה יד ,גּוצנַא
 טרַאּפש ,טרָא ןוֿפ ךִיז רֶע טרהִיר םִיצּולּפ ,טהָעטש רֶע , לָעטיה
 םָעד רֶעּבַיא ןֶענָעק טַײז רֶעד ןַיא ךיז טלעטש ,ןָא ןֶעּביֹוא ףיֹורַא
 ןעמ ,ןֶעּבֶעגֶעג םהֵיֹא טָאה רָעטָאֿפ רָעד סָאװ ,רּודפ רעד ,ןזח
 רעד ןּוֿפ םהָיא ךיז טשטילג ,טנַעװַאד רֶע זַא ,ןַענַײמ שטָאח לָאז
 ןּוא ,ןֶעגױא ָעטנֶעֿפָעֶעַג טַײװ טַימ ,טהָעטש רֶע ןּוא ,סםיֹורַא דנַאה
 ,טקּוק

 טקנַײװ רֶענַײא ,ץ'קָעשַאי ןֶעקרֶעמֶעּב ןֶעגנּוי ָעליֹואוו רֶאּפ ַא
 ךלַאַּב ,ליטש רֶעד ןַיא ןָעֿכַאל ,םהָיא ףיֹוא ןָעזַײװ ,ןָעטַײװצ םּוצ
 ,זָאנ ןיא לָענש ַא םהָיא טַיג ןּוא ּוצ רָענַײא טהָעג

 טימ טצָאלנ ,טהָעטש רֶע !טשִינ טלהִיֿפ ,טשינ טרָעה רֶע
 .ןַערּיי עגַידנַענַײװ יד ףיֹוא לָאמַא ,ןזח םָעד ףיֹוא לָאמַא יי יד-
 יד טַימ .ןֹורָא םַײּב טננָעה סָאװ תֶכֹורַּפ עסַײװ סָאד רֶע טהָעז טָא
 ,"הל שְרֹוק; ; תֹויתֹוא ענערלָאג עסיֹורג

 טֿכַארט ,תבֹורּפ ץרָעטנּוא טרָאד ,טרָאד -- ןַײז דנַיצ זּומ טָאג
 ,ךַיז ײב רע

 יז ,רָעטּומ ןַײז ּבָארַא טקּוק להּוש-רֶעּבַײװ רֶעד ןּוֿפ ןּוא

 ךיז טשטילג רודס רֶעֹד ,טצָאלג ןּוא טהָעטש ןּב רהָיא טְקרֶעמֶעּב

 ךַיז טֿכַאדנ ,טצכערק ָענֶערּוי יד ןּוא --- םיֹורַא דנַאה ןּוֿפ םהָיא
 ;ץרַאה ןַיא

 ,יֹוג רֶענָעריֹוּבֶעג ַא ,, רֶעיֹוּפ ַא ---
 רֶעטנּוא ןוֿפ קִילּבַא םהָיא ףיֹוא טֿפרַאװ רֶעטָאֿפ רֶעד ןּוא

 :ּבָא רֶעוש טצֿכָערק ,תילט םָעַד

 ! ךיֹוא םהָיא ןָא קנֲעדֲעג םלֹוע לש ֹונֹוּבר --
 ,ןֶענוַאד עלַא ,ןֶענַײװ ָעלַא 1 ןּוא ,םהָעטש קָעשַאי ןּוא

 ! ךיֹוא ךַיז טליװרֶעֿפ םהָיא ןּוא טָאנ ּוצ ןַעֿפּור עלַא
 ,ןַענַײװ טשַינ ,ךיֹוא לֵיװ רֶע ,טָאנ ּוצ ןֶעטֶעּב ְךיֹוא לנו רָע



 ,שַא ם ולש
 ,ה= שלש ישר רשרשרשרשלש שרשרשרשרשרשרשרשרשרשסשרשרשרשישרש יש שרשרשרשרשרשרשרשרשרשרשיא רערשר

 ץלַא רַאֿפ ! רֶע לַיװ טָאנ ןֶעּביֹול ןּוא ןָעקנַאד רָאנ ,ןָעַײרש טשִינ :
 ! ןַעקנַאד םָעלַא רַאֿפ

 =רָעֿפ רֶעד ּוצ ךיז טמָענ ,רּודס םָעד ףיֹוא קִירּוצ טּפַאח רֶע
 : ןָא טּבַײה , עמש תאירק רָעטנָעֿכַײצ

 : :.. ןימיַאדנ ךילימ ,לדא =
 .הלפּת ַאזַא טשַינ רֶעֹּבֶא םהָיֹא טצרַאה םָע
 :ורט ַא ,ךּורּפש ַא רּונ זַיא סָאד .טשִינ יז טהעטשרָעֿפ רֶע

 : .. ךּורַּפש רֶענֲעק

 : --- -= ץרַאה ןוֿפ ַײרטָעג ,ךִילרהָע ןֶעּביֹול ןּוא ןֶעקנַאד לַיװ רֶע

 :ׂ םָאװ ,םלֹוע ןָעסיֹורג ן'רַאֿפ ,םלֹוע ן'רַאֿפ ארֹומ טָאה רֶע ןּוא 8

 | --- םהָיא רַאֿפ רָעקרַאטש זַיא הואּת יד רָאנ ,ׁשרָעדנַא רָאג טנעװַאד :

 : ! וּומ רֶע ! םָעלַא רַעֿפ רֶעֿכעַה זַיא טָאג ןּוא
 2 ---ליֹומ ּוצ רָעננַיֿפ ירד טגַעל רֶע ןּוא

 צ ,,להוש ָענַידנָענַײװ יד ךרּוד טדַײנש ףַײֿפ רָעֿפרַאש ַא ןּוא

 . ךַיז טקֶערשרָעד םלֹוע רָע
 ּו ָג שֹורק םֹוקמ ןַיא טֿפַײֿפ רֶעוװ ? זַיא סָאװ  זַיא רָעְו
 ןּוא לַעסקַא םַײּב ןֶעּפַאהנֶא םהֵיא לַיװ רָעטָאֿפ יי

 | ... ןֶעגָאלש לַיװ םלֹוע רֶעד ---"ןַע'סיֹורד, :
 5 רעד ןוֿפ קידצ רֶעגַילַײה רֶעד רֶעּבִיא ךִיז טהָערד םִיצּולּפ רָאנ א

 :טגָערֿפ ןּוא דנַאװ חרזמ -
 ? ןָעסִירּוצ ןיד=רזג םָעד טָאה סָאװ קידצ רֶעד ,רֶע זִיא ּואוו --

 ןעללָאװ ַענרֶעַײלּב יד ךרּור ןּוא טרֶעֿכַעלעג לָעמַיה םָעד טָאה סָאװ
 ? טרהִיֿפָעגֿפיֹורַא תֹולפּת ָערֶעזנּוא

 =. ןֶעווֲעג טשִינ ןיֹוש זַיא קידצ רֶעֹד רָאנ
 :יטש יד ןָעֿפרָאװֶעג ,להּוש ןוֿפ טּפַאהָענסיֹורַא ךַיז םָאה רֶע

 --- ןַײרַא ףרָאד ןַיא קַירּוצ ןיֹוׁש טזַײרּפש ןּוא לָעסקַא יד רֶעּבִיא לָעוו
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 .שַא םֹולש /4
 7, יי ר 0, 1, 1: ר יע 1 2 עט ערטער עי טי 0

 ,רעֶגיִדְניִז רעֶר

 .(השעט ַעֶשַידַיסה ַא)

 ,םַײז ןַײז טלַאה ךִיא זַא ,ןַײז רשיח טשִינ רָימ טלָאז רהָיא ידּכ

 ,המרקה ענַײלק ַא ןַײז םידקמ רֶעהַירֿפ ךַײ: ךַיא זומ

 ,הטמל ועּבצא ףקֹונ םדא ןיִא, :יֹוזַא ןֶעּבעֶירשֶעג טהָעטש םָע
 רהָיר ןַײק טשִינ ךַיז טִיג שנעמ ַא) "הלעממ וילע רזגנ ןּכ םא אלא
 ,ןַעווָעג רזֹונ יֹוזַא טשינ ןֶעּביֹוא טָאה ןָעמ ּביֹוא ,ןֶעטנַיה רֶעגנִיֿפ ןיא
 גהוצמ ַא ם'טָאג םייקמ טַימרָעד רֶע יא ,טּוהט שנֶעמ ַא סָאװ ןּוא
 סָאװ ,םייקמ סֶע זיא הוצמ ס'טָאנ טהִילֿפ ָעלֶעגיֹוֿפ סָאד :הָעז ןּוא
 סָאװ ,ןָעֿבַײלגסַער סקָא'נַא ןּוא ,ןָעהַילֿפ ןָעסַײהֲעג םִע טָאה רֶע

 טימ טָאנ ןָעּביױל ָעלַא -- ,טלִיּב סָאװ דנוה ַא וליפא ןּוא טָעשטַיר

 .רֶעגַײטש ןַײז ףיֹוא רֶעדֲעי הריש ןָעגָאז ןּיא תֹולֹוק ָערָעַײז
 רַע טליֿפרער ,תורבע טּוהט סָאװ ,עשר ַא ליפא ןיא

 ,רׂשפא טנַײמ רהָיַא ?ןַעד סָאװ לַײװ ,ןיצר ם'טָאנ טִימרָעד לֹוכיבּכ
 ,אטִישּפ ַא ךָאד ןַיא סֶע ?הרבע רֶעד ןוֿפ האנה ַא תמאּב טָאה רֶע

 םָעד םייקמ יא רֶע-?סָאװ אלא !ןָעּבָאה הטרה טָעװ רֶע זַא
 . ןַעלִיװ ם'לָעמִיה

 =ָעֹנ טרָעוו רֶע ןָעוו לָאמ סֶערֶעי !ןַײלַא ערה:רצי רֶעד ןּוא

 ;טצֿפיז ןּוא רָע טנַײװ ,הרבע'נַא ּוצ ןֶעדּי ַא ןָעדֶערּוצנָא טקיש
 טהעג ןּוא *!ןּוהט ּוצ תוחילש ַאזַא ּבָאה ךיא סָאװ ,רַימ זַיא הֵעוו;

 םילּבחיכאלמ רָאנ ןָערַײס ,הדֹובע ןַײז ּוצ סיֹורַא רֶעהְירֿפ טשִינ
 ,ּוצרָעד םהָיא ןֶעגִיטיֹונ ןּוא םהָיא ןֶענָאלש

 ףז טהָערֿפ ,טָאג רַאֿפ ןֶעמּוק תֹורבע ר ןָעוו ,לָאמ סֶעְרָעי ןּוא



 , . רָעגָידנַיז רָעד

 יא ליואוו :;טגנָאז ןּוא טָאג
 ,טֿפַאשַײרטענ טָימ יֹוזַא םֶהָיא

 ןענעַיר טֿכָענק ַענַײז סָאװ ,גָינֲעק םֶע

 יה .
: .* 

 ןעמ טָאה ,ןָעהָעשֶעג זַיא השעמ :ר ךָאנ רֶעדַײא .,רֶעהַירֿפ
 :ענֿפֹוא םהָיא ןָעמ טָאה ךָאנרָעד רָאנ ,םהרבא 'ר ןעֿפּורֲעג םהָוא
 רעד-םּתס טגָאזֲענ טָאה ןָעמ רָאנ ,ןָעמָאנ םיַײּב ןעֿפור ּוצ טרָעה
 | ,רָעגַירניפ

 ןיא רּוי רֶענֲעהָעזָענְנָא'נַא ןּוא בושח ַא ןָעווֲעג זיא םהרבא 'ר
 ןּוא טַאהַע א ןַעּבָאה ָעֹלַא סָאװ ,םימש:ארי ַא רוי ַא ,טדָאמש-
 ּוצ ןעשנּואווענ ךַיז ןָעּבָאה םָעמַאמ ןּוא ,טלַײטַענּוצ רֹובּכ ןָעּכָאה עלַא
 ,םהרבא 'ר יװ ,רָעדנִיק ָעניֹוזַא ןָעּבָאה:

 :ענ ןּוא שרדמה-תיּב ןַיא גָאמ ןָעצנַאנ ַא רֶע זַיא ןֶעפֶעזענ
 יֹזַא רָאנ ,ןָעווֲעג טשִינ ןדמל רֶעסיֹורג ןַײק ּוליִפא זיא רֶע ,טנרָעלי
 רּוי ַא -- ,גָעוװ ןָעטסָארּפ ןַיא ךַיז ןֶעגנַאגָעג ;רּוי רֶע'רשּכ ,רָעמּורֿפ ַא
 ןעמַאזוצ שרדמה:תיּב ןִיא רֶע רב ןָענוַאד :הואנ לעַיֿפ ןהֶא
 :ענ ןהָא ,ןָעסַאלֲענ ,ליטש--ּוא ,רָוהמ רֶעֹד ַײּב םיחרֹוא ייד םִימ:
 טהַעטש רֶע .,ןָענָאז ןָעמ ןָאק א סיורג ןהָא ןּוא ןָעַיירש-
 יד ,טשִינ ךיז טלָעקָאש ,טשַינ ךַיז טרהִיר ,טרָא ןַײא ףיֹוא ךִיז

 ןּוא ,ןָעשטּפָעש ןַעּפיל יד סָאװ םיֹוק םיֹוק ןּוא , = ןַע גיֹוא
 -יהּור ַא ןיא רָעסַאװ סָאד ַיװ יֹוזַא ,ךַיז טהָיצ ,ךַיז טסעִיג הליפּת ןַײז

 ,טַײקֿילּביל ןּוא תוקבד סיֹורנ טַײמ יי ;םִיז ;ךַײֿט ןע=

 קַאּב ס'דניק ַא ףיֹוא ךַיז טלָעקַײק סָאװ ,רָערט ַא ַיװ רֶעגַײטש ַא:
 ;ניֹוא ןוֿפ םיֹורַא רָעהָירֿפ זָיא סָאװ ,רָערט םָעד טֿכַײרנרַעד ןּוא;

 רַאֿפ סָאװ ןּוא לָעמִיה םּיצ ןָעגנַא עגֿפיי א יא סָאװ ,הליפּת ןַײז
 יז וַיּב ןָערֶעיֹוט ענַעסָאלשרָעֿפ = יו םָעגֿפױא ךַיז ןָעּבָאה רהָוא:

 ןַײז ןוֿפ -- דֹובּכה:רתּכ ןַיא ךיז ןָעטֿכָאלֿפֶעגנַײא ןּוא ןָעמּוקֲעגּוצ זיא;
 טעדנַעלּב סָאװ , נאד רֶערָעַײט ַא ןֶערָאװֶענ טשִינ טרָאד זיא הליפת
 טנַײש סָאװ ,לרֲעּפ ץ:הלק ַא רָאנ ,טַײקגיטֿכִיל ןַײז טַימ ןָעניֹוא ידי
 יֹזַא ךַיז טֿכַײל רָאנ ,טשַינ טצִילּב ןּוא טשיינ טלָעקנַיֿפ ןּוא ,ןח טָימ

 ,. רָאנג ןּוא טַײקנַיצרעהמרַאּכ םַימ ,  תווינע םִימ ,ליטשי

 רעד ןָעֿפּורֲעג םהֵיא ןָעמ טָאה ,רהָיא טגָערֿפ ,סָאװ רַאֿפ ןּוא

 :השעמ ַאזַא רֶעּבִיא -- ?"רֶעגידנַיז

.= 
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 .שַא םולש 74
 הראיה ,ראעראשילא י.י "שעלט שר ט262526265500 0 2200 2 בעט עג '1/ טיר ,ט ר ריי היטער ,יד

 ,ןֶעווֲעַג הרימ ָעלַא ןָעּבָאה סָאד זַא ,רהָיא טזומ ןעסַיוו
 ,השעמ רעד ךָאנ ןֶעוועג ףדיר קרַאטש םהָיא ןֶעּכָאה סָאװ יד וליפא

 ךַײא ךַיא לֶעוװו ךָאנ ןּוא ,לארשי:בהֹוא רָעסירג ַא ןֶעווָעג זַיא רֶע זַא
 ,טַאהָעג טָאה ןּוא ןָערָאװָענ לשכנ יא רֶע סָאװ סָאד זַא ,ןָעגָאז
 סָאװ ,ןּוֿפרָעד טמַאטשֶענ ךיֹוא טָאה סָאד--הלּפמ ַאזַא ,ןלציל אנמחר
 ,לארשי-בהיא רֶעסיֹורג ַאזַא ןֶעווֲעג ןיא רֶע

 םָעד ,ןַערוי ןעטּסָארּפ םָעד אקוד טַאהָעג רֶע טָאה בעיל ןּוא = |
 .ןֶעדּוי ןֶעגיד'םשּונמ

 יעצנַאנ ַא טָאה סָאװ ,הלגע=לעּב ַא רוי ַא :יֹוזַא ןֶעגָאז טנָעלֿפ רֶע
 נַײא ןַיא ןוא ןֶעגָאװ ןּוא דרָעֿפ ןַײז טַימ ןּוהט ּוצ רָאנ ךָאװ
 ךרּוד ַא טּפַאה רֶע רָאנ יּכַא םָאװ ,תוימשג ןַיא לב געט סקָעז ָעלַא
 יד ,טיט םיַײּב טציז ןּוא תּבש טמוקס ןַא ןּוא .,,ןַענװַאד םָאְד
 הָערנַיק ןּוא ּבַײװ יע ערב טֿכיל יד ,טְעּבענֿפױא ןָענֶעז ןֶעטֶעַּב
 זַא ,הלנע:לעּב ַאוַא -- ,תֹורימ ןעמאזוצ טגנַיז ןֶעמ ןּוא ,םורט ןֶעציז
 ,ןַעשנֶעּב ּוצ ןליפא טסָעגרָעֿפ ןּוא רּודס ן'רָעּביא ןַײא טלעמערד רֶע

 ןּוא ךַיז טהָערֿפ ןּוא זיוה ןַײז ןַיא טהּור הניכש יד זַא ,ךַײא ךִיא גָאז
 ַאוַא טלהַעװרעדסיא רַימ ּכָאה ךיא סָאװ ,רָימ זיא .לייאוו ;ט;ָאז
 ,םִימ טהור דרֶעֿפ ןַײז ןּוא ,םיֹוא טהּור ,תּבש טלַאה דּוי ַאזַא ,,,קלָאֿפ
 טנַײה זַא ,ךיוא םלהִיֿפ ןּוא לַאטש ןיא טהֲעטש ,תַּבש ךיֹוא טלַאה
 טרהִיֿפ ףָאלש ןוֿפ ףיוא ךָאנרֲעד טהעטש רֶע זַא ,שדֹוק:תּבש ןַיא
 ףיז טהענ ןַעמ ,ןָא יז טָעיַאּפ ,ןָענּורּב רֶעד ּוצ המהּב יד סיֹורַא רֶע
 ,עקנָאל רֶעֹד 100 רהָיא טימ ןֶע ריצַאּפש ךָאנרָעד

 ןעמּונָע גנָא רהָעמ אּוה ךּורְּב טָאג רַאֿפ ןַיא רַיַצַאַּש ַאזַא ןּוא
 עד ןֵעווַעג ןיא םָאד זַא ,ןַײז ןָאק םָע ,"ישפנ יברַּב, ןֶענָאּוצ יו

 יּב ;םַאטש ןַעגַירדַינ ַא ןוֿפ טמַאטשענ סָאה ןַײלַא רֶע סָאװ ,רֶעּכיר
 ךיא רָעטֿכַאּפ ַא ןָעטַאט ןַײז ַײּב טּבעלַעג רֶע טָאה רהָאי ןָעצַײרד
 =תרּוצ ןַײק טנֶעקֶעג טשִינ טָאה ןּוא ,לַיֿפרֶעד ןָעֿפרָאװרֶעֿפ ןַײלק ַא
 ןַײרַא ףרָאד ןַיא ךיז ּוצ ןֶעמּונָעג ּוליּפא טָאה רֶעטַאֿפ רֶעד ,תֹוא

 ךַײו לע גנוי ןיא םהרבא 'ר רָאנ ,ןֶענרַע רעל םהָיא טַימ לָאז רֶע ,רּוחֹּב ַא

 ןעקיקנַײרַא טלָאװֶעג טשַינ טָאה ,רָנֲעסַאלֶע /נםיוא'נַא רֶעהֵעז ןֶעווָעג
 ןּוא דרָעֿפ יד ןעֿפָאלעגֿבָאנ רָאנ גָאט ןֶע צנַאג ַא זִיא ןּוא רפס ַא ןיא

 .ןֶעסקָא יד
 ןעשיווצ ןֶעטלַאהֶעּב ,ןֶענעִיל רֶע םנָעלֿפ ץקנָאל רֶעֹר ףיֹוא

 .ּפעק ָעץטוָאלֶענּבָארַא טימ ,ררָעֿפ יד - ןֶעּבֲענַאד ,רֶעזֲעַרג עסיור יד

 אײ =;
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 5 . רֶעגָידנִיו רָעד
 ראל ישיר י.י לשירשילשיל רשי שירשיר ירשיריטשיט רער ער עה יהשישרעי עהרע ער ערעב עי עי ירעייאז

 ..,םַײװ ,..חטש רֶעד טַײרּפשָענכיױא טנעִיל טַײװ ןּוא ,זָארנ ןֶעּפּוצ ןּוא

 רָעד טַײרּפשֶע כיֹא טנעִיל םהָיא ןָעגָעקטנַא ןּוא ,קֶע ַא ןהָא ,,.טַײװ

 ,םהָיא ןַיא ךיז ןֶערָאּב ךילדנַעקלָאװ יד ןּוא ,,,טַײרּב ,,,טַײװ ,לָעמַיֹה

 טקֶערֶעּב זיא 'י ,ררָע ץנַיטֿפַאז יר ַיװ ,םינּפ ַא טָאה סֶע ןּוא

 ןֶערָיצלָאטש ישו טלָאװ יז יו ןּוא לָעמִיה םּוצ טקּוק ,םנַירג טיט
 טימ ןַײז ּוצ םַײקמ ךַימ הָימֲעֹּב ךיא ,לָעמַיה ,הָעז !ןַענָאז ןּוא

 טלַעװ ר ןָענָיר 8 לָאז 7 ,ןָעטָאּכָעג טָאה טָאנ סָאװ החמש

 ,הָעז :לָזניה רעד ךִיז טמהִירֲעּב רהָיֹא ןָענֲעקטנַא ןּוא .,זָארג טִימ
 =וצסיֹוא טָאג ןוֿפ הוצמ 0 ןַײז ּוצ םייקמ  ךַימ הָיִסֲעַּב ףיא ,ררע

 סָאװ ,רֶעמיֹוּב ץֿכילטַע יד ןּוא ,טַײרּב ןּוא טַײװ ךַיז ןָעמַײרּפש

 ןַעלִיװ סָאװ ,תודָע ָיװ יֹיזַא ןֶענֶעַז ,רלָעֿפ ןַיא ןעֿפרָאוװּוצ ןָעהֲעטש

 רָענַײלק רעד ךיז טנעַיל טלָאמָעד ןּוא ,.,ַײז ןֶעשִיווצ הרשּפ ַא ןַעֿכַאֿפ

 ץרַאה ןַײז ןּוא ...טַײקרֶע יי ס'טָאג ןוֿפ תחנ טָאה ןּוא על'מהרבא

 יו גנוטנלא ןּוא ,..קרָעװ םטָאנ ָץלַא ןוֿפ דַײרֿפ טימ ?:5  ןַיא

 ךַיז רֶע טָאה ,לעמ יה ןוֿפ ןֶע רָאוָעג טְקֶעלּפטנֶע םהָיא טלָאװ דֹיס ַא

 םָער ןֶעּנֶענֶעג גָערֿפ ַא ןּוא ,םַײה ַא ןָעגנַאנָעג ןּוא ןֶעּביֹוהע גֿפױא

 ךעמ טֿכַאמ הכרּב ַא רַאֿפ סָאװ  ,יּבר ;םָענַײז דמלמ םֶעֹד ,רּוהֹּב
 טָאה רּוחֹּב רֶעֹד ?טלָעװ רֶעד ןּוֿפ טָאה ןָעמ סָאװ ,האנה רֶעד ףיֹוא

 רֶעּבִיא ןָעמ טֿכַאמ הכרּב ַא !גנּוי רֶעּבָארג, :טנָאזֲעג ןּוא טֿכַאלעג
 ּור ּוטכָאה !טלֶעוו רעד רֶעּניא רֶעֹּבֶא ,רֶעסַאװ רֶעּבַיא ,טיֹורּב

 *!טרָעהָעג
 עש יא טלָעװ יד :טרָעדנּואװֶעג ךַיז רֶע טָאה

 ןּוא םִיז יֹוזַא זיא ררֶע ַיר ןּוא ,ךַילּבעַיל יֹוזַא ןענַעז
 ,ןֵג

 ַאַא ןּוא ,ם ּג
 ןּוא-םָעלַא ףיֹוא ןָעסָאנעגסיױא טנעַיל טַײקגילעזטַײל ַאזַא ןּוא רָאנג

 !:?טשִינ םָעד רֶעּבִיא ןָעמ טכַאמ הכרּב ןַײק

 רָע יא ,רהָאי ןהָעצַײרד ןֶערָאװֶענ טלַא זיא רֶע זַא ןּוא
 ,טרָאטש ןַיא ןָעמּוקֲעגנָא ןיא ןּוא ,ףרָאד ןוֿפ ןֶעמּוקֶענקֲעװַא גנולצּולּפ
 ?ןֶעּבייא טצִיז הבישיה:שאר רֶעד ןהָעזרֶעד ןּוא שרדמה:תיּב ןִיא ןַײרַא
 ַאוַא טַימ ןָענרֲעל ָעֹלַא ןּוא ,םידימלּת יד-שיט םיַײּב םּורַא ,ןָא
 , ץרַאה סָאד טהָיצ סָאװ ,עמיטש רֶעגַיצרַאה

 הבישיה:שאר רֶעֹד ,ןָענַײװ ּוצ ןֶעּביֹוהֲעגנָא לֶעגנּוי סָאד טָאה

 טהָעג רַע ןּוא ,טנַײװ לָעגנּוי ַא ןהָנ ַעזרֲעד ןּוא טקּוקעגמוא ךַיז טָאה

 ְךרּוד םיֹורַא ךַיז ןֶעהָעז רהָאה יד סָאװ ,לָעטִיה ןָעסִירּוצ ַא ןיא
 רָע עסקַא ץיֿפיֹוא רֶע לַאה לָעװַימש ָענֶעּוהטֶע נסייא יד ןּוא

, 

 ןֶעלטַיה יד

 .ר5=2
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 ןַעֿכַאל םירּוחּכ יד ןּוא ,גָעוװ ןוֿפ ןֶעמּוקָע גנָא טשרֶע זַיא סָאװ יוג ַא יו

 .לֵיּוװו רֶע סָאװ ,טנָערֿפָעג םהֵיא הבישיה:שאר רעד טָאה , םהָיא ןופ

 םיורג טימ ,ליטש טרעֿפטנֶעָעג רֶע טָאה--ןֶענרָעַל לַיוו ְךַיא --
 ,טֶעּבֲעג גַיצרַאה ַא טִימ ןּוא תווינע

 ןיא ןָענעֶירקעג תונמחר םהָיא ףיוא הבישיה:שאר רֶעֹד טָאה

 ּוצ ןָעמינָעג טסנרֶע 7 0 טָאה רֶע ןּוא ,ןענרֶעל .ּוצ ןעמּונֶע גּוצ

 =םַע ךָאנ דלַאּב ;טנַעלַעגּוצ ּפָאק ןַעצנַאג םָעֹד טָאה ןּוא הריּת רֶעד
 טנָאקָענ טָאה ןוא ירבע טנ רֶעַלעג סיֹוא ךיז ןיֹוש רָע טָאה געט ץֿכיל
 ,ןענװַאד ןַײלַא

 .ןעקוק ּוצ גּונעּת ַא ןֶעווֶעג זיא'ם זַא ,רֶע טָאה טנֶעווַאדֶעג ןּיא

 טרָער ןּוא ךַיז טהָעטש רֶׁע !ןָענװַאד ןהָעז טֿפרַאדעג םהָיא טָאה'מ
 ןהֶא ,גַיצרַאה ,ךֶָעלֶעמַאּפ ,ןָעטַײװצ ן'טימ טדָער רענ ײא יו ,םושפ
 ,גיהּור ייזַא ןוא ,תומכח

 ,ןַענװַאד יֹוזַא ןהָעזֲענ םהָיא הבישיה שאר רֶעד טָאה לָאטנַײא
 ךִיא ןָאק ןָענרֶעל :ןֶענייא יד ןַיא ָעלַא רַאֿפ טגָאזֶעג יײזַא רֶע טָאה
 טשינ ךיא ךַײרנרעד ןָענװַאד ןַיא רָאנ ,םהָיא רַאֿפ רֶעֹסֶעַּב יאדוַא

 ,טנָאזעג הבישיה שאר רֶעד טָאה ֹוזַא ,לֶָעֿכענק ענַײז ּוצ

 =םייא זַיא רֶע זַיּב ,,טרָאד טּבֶעלֶעג םהרבא 'ר טָאה יֹוזַא ןּוא
 ס'רָעדַײנש ןָעטסָארּפ ַא טַימ םַאהָעג הנּותה טָאה ןּוא ןָעסקַאווָעג:
 ןּוא ַײרָעדַײנש טנרֶעלֶעגסייא ךַיז רֶע טָאה ןַײלַא ןּוא ,רעטֿפָקמ ַא
 ןּוא ןָעסֶעזֲעג רֶע זַיא גָאטַײּב ,רֶעגנִ יֿפ ןהָעצ ענַײז ןוֿפ טּבֶעלעג טָאה
 רּודס ַא ךיז רַאֿפ ןֶעגעַיל טַאהֲענ רֶע טָאה גידנַעהַײנ ןּוא , טהַײנעג
 ;רֶעיטש רֶע זַיא טֿבַאנַײּב ;םילהה ךַעלטַיּפַאק ךיז טגָאזָעג ןוא .,ןָעֿפָא
 ןהָעז טשינ םהָיא לָאז רֶענַײק ,ןַײרַא שררמה:תיּב ןַיא ןֶעגנַאנעג טַײה
 ,טֿכַאנ עצנַאג ַא טנרֶעלָעג ןּוא ןֶעסַעזֶעג ןַיא ןוא

 ןָעּבָאה ןּוא ןַײרַא טדָאטש ןִיא ןֶעמּוקֶעג םיחריא ןֶענֶעז לָאמנַײא

 ןַערֶעהרֶעד גנּולצּולַּפ ,ןָעביוא ן'רעטנוא שרדמה:תיּב ןִיא םגיטֿכענַעג

 ןעּבָאה ,ךַיז טגָארט ,ןוגנ רָענֲעש ַא יװ יֹוזַא ,לֹוק םִיז ןַיד ַא ַײז

 ענַײלק יד ,ןָענרָעל ןהָעזרָעד םהָיא ןָעּכָאה ןּוא טּפַאהָעגֿפיוא ךַיז ַײז
 טימ םהָיא טסעֶינֲעּב ,ל'רינש ןֿפיֹוא ןָעגנַאהָעג טָאה סָאװ ,ּפמָאל

 ןיא טּפיהֲעגנַײא ןָענעַז םּורַא רנָעו יד ןּוא ,טַײקגַיטֿכיל ץטַאמ ַא
 רָאנ ,תובהלתה טַימ ,ןֶערְּבַא טיט טנרָעל רֶע ןּוא ..ןסנערא

 טנָערּב טָע ,ןָעַּביֹוא ןוֿפ סיֹורַא טשִינ ךִיז טהָעז םנַײז תֹובהלתה סָאד
 רעד ןּוא ,ךִילָעמַאּפ ךיז טלָעקָאש רֶע ;גְינַעווָענְיַא םהָיא ןַיא רָאנ



 = . רָעגַירנַיז רָעד
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 רֶע טננַיז לֹוק לֵיטש ַא טַימ ןּוא ,טַימ ךַיז טלָעקָאש רֶעֹנַײז ןָעטָאשז

 ,רָעֿכֲעה ןּוא רֶעֿכֲעַה ליק ןַײז טרָעוװ לָאמַא סָאװ ןּוא ,,,ארמנ יד:
 ןעמ .ןֶענָערּב ןָעניֹוא יד ,טמַאלֿפּוצ טרָעוװ סנַײז םינּפ סָאד ןּוא
 ,ןַענרֶעל ןַײז ןיא סיֹוא ךיז טסעִיג המשנ יד זַא ,ׁשּוחּב ןהָעזָעַנ טָאה;
 רהָיא ןיא ךִיז זַיא רֶע ןּוא םהָיא םּורַא טרָעטַאלֿפ הניכש יד ןּוא
 ,טרָא ןּוֿפ ףיֹוא ךיז רֶע טּכיֹוה ןָענרֲעל ןץטִימ ןַיא ןּוא ,,,קּברתמ
 ונֹוּבר :לֹוק גָירָעטַיצ ַא טַימ טָעצּפָעש ןּוא ,ּבָארַא ןּוא ףיֹורַא טהָעג
 !םלֹוע לש ֹונֹוּבר !םלֹוע לש:

 טלַעטש רֶע ןּוא ,,, ליטש ,,,גָיהּור רֶעדעַיװ טרָעװ לֹוק ןַײז ןּוא
 2עררָעגנַײא טלָאװ העגיוו .,ןהָ זָענסיֹוא טָאה סֶע ; גנולצולּפ ּבָא ךַיז

 מָאל יד ןּוא ,תיקיתמ םיֹורג רַאֿפ דַײהרֶָענַידנֲעהעטש טלָעמ

 טשִינ ךיז טעַינ ןּוא טהֲעטש ,טהַעטש רֶע יי טרָעוז

 רהָיר ןַײק

 ײז ןּוא ,םיחריא יד ףיא המיא ץסיורג ַא ןָעלַא ֿפָעגנ נָא זיא

 טָאה ןּוא טּפַאהענֿפײא ךַיז רֶע טָאה ;ןָעַײרש ּוצ ןֶעּביֹל הָ גנָא ןֶעּבָאה

 ןוֿפ טֿכַאמרָעֿפ ןֶעניוא יד ןֶעּבָאה ַײז ןּוא ,ַײז ּוצ טרָעטנהָענרַעד ךיז

 ןוֿפ ןּוא םינּפ ןַײז ןוֿפ טנַײשָעגּבָארַא טָאה סָאװ ר רעד

 ,ןָעגיֹוא ענַײז ןוֿפ טָעשטשילּבֶעג טָאה סָאװ ,ץנַאלג ןֶעגָילַײה םָעֵדי
 סָאװ, :לֵיטש יֹוזַא טגָער 5. ןּוא טפָארּפ ןּוא גַיהּור ךיז טהָעטש רֶע ןּוא
 ,??טלַאק ךַײא זַיא'ס ? ןֶעד רהֵיא טַײרש

 =ענ ּוצ ַײז טָאה ןּוא עטַאּפַאק ןַײז ןּוהטָענסיֹוא טָאה רֶע ןּוא

 ,רהיא טימ טקעד :

 ץּבָאה ןּוא טלהַעצרָעד סָאד םיהריא יד ןֶעּבָאה סנֶע גרָאמ:ּוצ

 ַײז ןֶענֲעז ,ַײז טרהָירַעגנָא טָאה ָעטָאּפַאק יד רָאנ יװ זַא ,טנָאזָענ

 ןּוא טרָעהָעג טשַינ רָאג רהָעמ ןֶעּבָאה ןּוא ,ןָעֿפָאלשָעגנַײא רלַאּב
 .ןהָעזֲעג טשִינ רָאג

 ןֶערָאוװֶעג רהָאוענ סָאד יא ןָעמ זַא ,השעמ רֶָעד ךָאנ טָא

 םיּתּבה ילעּב ,וַיא רֶע רָעװ ,טסּואװֶעג טשרֶע ןָעמ טָאה ,טדָאטש ןיא:

 םהָיא טגנַערּב'מ זַא ןּוא ,ךָעלטַײװק ןֶעּבֶעג ּוצ ןֶעּביֹוהָעגנָא ןֶעּבָאה:

 ,לָעננּוי ַא ,רַימ טּביֹולג, :יֹוזַא טגָאז ןּוא רֶע טלָעֿפַײטש ,לֵעטִיוװק ַא

 עמַאמ יר סָאװ ,טיירּב לָעקַיטש ַא רֶעֹּביא איצומה טֿכַאמ סָאװ

 עצנַאװצ יו רהָעמ ןָעֿפלעה ךַײא ןָאק ,ןָעּבֶעגֲעג םהָוא טָאה

 "ךיא יװ ַעניֹוזַא

 ןָעמ ןּוא ןָעֿפלָאהָעג טשִינ טָאה סָאר ןַא ,ךַיז טהָעטשרָעֿפ

, 
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 ,שַא םולש
 טיר =+ טי 7 רע יב עי 7564 44 402 404744404 6 665 6205

 3 ןָערָעֿפטנֶע יֹוזַא רֶע טנָעלֿפ ;ךָעלטִיװק טימ רהָעמ ךָאנ ןָעֿפָאלָעג ןַיא

 ץילמ רֶעַײא ןַײז לָאז 2 יו םרו=רשּכ ַא זַא ,טלַיװ רהָיא --
 ןיא סָאװ ּוצ ;לשמ ַא ןַעּבַעג ךַײא לַעוו ךיא .אּוה ךּורֹּב טָאנ רַאֿפ

 =גיטֿכיל יד ןּוא ןּוז רֶע 4 טַײקגַיטֿביל רֶעד ּוצ ?ןעֿכַילגֶעג ךַאז יד
 ךּוז רֶעד ןוֿפ יט רֶעד ןוֿפ ,לָעֹּפמֶעל ןַײלק ַא ןוֿפ טײק
 רַיד ןָאק רֶענַײק ןּא ,טסליװ ּוד לעיֿפַיװ ,ןָעּבָאה האנה ּוד טסנָאק
 עמַאס רֶעד ןּוא שנעמ רֶעטסמַירָא רעד ;האנה יד ןָעמהָענּוצ טשינ

 ןַענַעז ןָעגיֹיא ענַײז לעַיֿפַיױװ ףיוא ,רהָיא טַימ ךַיז טקַיװק רֶעגְירֶע דַינ

 ןּוא הסיֿפּת ןיא ,הלילח ,טציז דוי ַא זַא רָאנ וליּפא ,ףיֹורֲעד ?גוסמ

 ןַײרַא ךיז טסַײר ןָענעוטסָעד ןוֿפ ,טקַאהרָעֿפ ןֶענֲעז רעטסנָעֿפ יד
 .25יל רֶעד ןוֿפ האנה טָאה רֶע ןּוא ,ןֶעטלַאּפש יד ךרּוד ץנַאלנּבָא'נַא
 .,ּפמָאל ַא ןוֿפ טַײקנַײטֿכיל ץמִירָא יד זַיא יֹוזַא טשינ רֶעּבֶא ,,,טַײקגיש
 ּבוטש ןַײז טֿכַײלַעּב ןּוא ןַעּפמָאל ךס ַא ךִיז טֿפיק שנעמ רָעֿכַײר ַא
 רער ןיא טציז רע /רע /יוו ןַאמַירָא'נַא ,םַײקגי יּמֿכיל רֶעלֶעה ַא םימ

 'טנַײש סָאװ ,טַײקגיטֿכיל עסיֹורג יד וָיא אּוה ךורּכ טָאג ,רָעטסנַיֿפ
 ענַײז ָעלַא טשירֿפרָעד ןּוא טקִיווקרֶעד ןּוא טלָעװ רֶעצנַאג רֶעד רַאֿפ
 =גיצרעהמרַאּב ןַײז ןּוא ,רָאננ ןַײז לוֿפ זַיא טלָעװ ַעצנַאג יד ,קרָעוו

 *- "רהָיא זַא ,רַימ טּביױלג ןּוא ,,.ןֶעשִינֿפֶעשֶעַּב ענַײז ַעלַא רַאֿפ זיא טַײק

 ןּוא ,רָעטָאֿפ רֶעַײא יא םָאנ ;םהָיא רַאֿפ טשִינ ץילמ ןַײק טֿפרַאד
 עּכָאה רנַיק ַא ןֶעד ףרַאד ּוצ ןּוא ,רַעדנַיק עּבעַיל עגַײז - רהוא

 3 ד = 2 ן =

 ? ןֶעטַאמ ַא ּוצ ץילמ ַא

 יָערֶעונּוא רּונ ,ןֶעגָיוושֶעג ןּוא טרֶעהָעג ןָעּבָאה םיּתּבהילעּב יר
 םָעד ןּוא .,.ךַאז יד ןָעסָארדרָעֿפ 0: טָאה ,"ונמולש ישנא,, ,טַײל
 םָאװ ,רָעטשרֶע רעד ןֶעווֲעג ןִיּב ךִיא זַא ,ןֶעגָאז ךַײא ךַיא לָעוו תמא
 .םִע יװ יֹװַא ןּוא ,"ןֵעּבֲעל א 0 א טלהעצרַעד סָאד ּבכָאֹּה
 .רֶעהַא ןעגנערּב םהָיא "ןֶעסַײהעג ןֶעּבֶעל לָאז רעה טָאה ,עּורי זיא

 יב ,גנַאל יֹזַא ןּוא ןֶעדערּוצ םהָיא ןָעמּונֲענ ךַיז רימ ןָעּבָאה

 .ןייּבר םּוצ ןהָענטִימ זנּוא טִימ טוּומָעג טָאה רֶע
 .העיסנ רֶעזנּוא םרְעיֹורֲעג טָאה גָעט רעיֿפ
 +םָעשורנָאלּבֲעג טָאה הנבל יד ,טֿכַאנַײּב :קנָערֶעג ךַיא ןוא

 ןּוא ,טַײװ:םָעה טַײרּפשעגסױא ןֶענֶעלֶעג ןיא סָאװ ,םי ןָעֶאלּב ןיא
 םיֹורג טָימ ןּוא ,ןָעקלָאװ ַא טימ טשִימָענסיוא ףֹוס םּוצ ךִיז טָאה

 יז יו ,זנוא ףיֹוא טקּוקָעג יז טָאה טַײקנַיצרַאהּבעִיל ןּוא תונמחר

 ,ןהָענ לָאז יז יו ,גָעוו רהָיא רַימ ןָעסַײװװ רשפא ,זנּוא ןֶעטֶעַּב טלָאװ



 2 , רֶעגידנַיז רָעד
 שיראייהע שיער שיש טי יי טיט טייער ריר

 ףייא טקירָעגנָא ןַעקלָאװ ַא ךַיז טָאה דלַאּבכ ןּוא ,סקנִיל רֶעדָא םטֿכָעדי

 ןּוא , םהָיא ןוֿפ םיֹורַא ןָעגנירּפש ּוצ ןֶעּביֹוהֲעננָא טָאה יז ןּוא . ,רהָיי
 ןעצנַאג ןַיא ןֶערָאװָעג טקָעלּפטנֶע רֶערעַיװ יז זיא םּורַא טּונַימ ַא ןַיא
 .ןה ןּוא תועינצ טַימ זנּוא ּוצ טלָעֿפַײמטשֶעג טָאה ןּוא

 ַערֶעזנּוא םָעלנָעג ןּוא ןָעזָאלּבָענ טָאה לֵעדנַיװ דנִיל ַא ןּוא

 רעִיֿפ ָעלַא ןיא טקיקַעגמּורַא ךַיז ןָעּבָאה רימ .רֶע'מינּפ סנֶעמֶעלַא
 זיא טלָעװ עצנַאג יד זַא ,טֿכַאדָענ נ ךיז טָאה סֶע ןּוא ,טלָעװ ןעמַײז

 :נַײרַא ןָענָעז רימ ןּוא ,םימחר רֶעטיֹול ןוֿפ תילט ַא ןא טליהַעגנַײא:
 ַאוַא ,טַײקנַיריֹורט רעלימש ַאזַא ןיא ,תובצע לסִיּבַא ןִיא ןעלַאֿפַעג
 ,תֹורּועס:שלש ַײּב טֿפַאנרַאֿפ תּבש רֶענַײטש ַא ָײװ ,ץֿכילּביל ,ָעסִיִז

 :טנָאזענ ןּוא ןַעֿפּורָעגנָא םהרבא 'ר ךיז טָאה גנולצּולּפ
 רימ ןַעּבָאה *? הנבל יד ןֶעווֲעג שדהמ ןיֹוש טָאה רהֵיא ! ןֶעדּוי
 ,םָעצַײלּפ יד ןּוֿפ ךִילקָעּפ יד טגָעלָענּבָארַא ,טלָעטשָענ רלַאּב ךַיז
 טסעַילֿפַעג א ,לרָעסַאװ ןַײלק ַא ןַיא דנֲעה יד ןָעשַאווֲעג
 הנבל יד ןֶעווֲעג שדקמ ןֶעּבָאה רַימ ןּוא גַערּב םַײּב-

 ענַײז ןּוא ,לָעמִיה ןֿפיֹוא טְקּוקָעג ןּוא ןָענַאטשָעג ןַיא רָע
 :ןָעווָעג זַיא רָענַײטש ןַײז יו יֹוזַא ,ךַיז ןֶערהַיר םיוק:םיוק ןֶעּפַילי
 נָאה וק ןַײז ןּוא טרהָעקֶעג רַימ ּוצ ךַיז רֶע טָאה *! םכילע םֹולש ,

 ּד

 ןַעגיֹוא ץנַײז ןּוא ,לָעדַיֿפ ַא ןוֿפ עמיטש יד יװ יֹוזַא טרָעטִיצֶענ

 ןַעטשרֶע םּוצ ,,,תּורחַא ןּוא ןֶעדעִירֿפ ןַעֿכַאמ ּוצ ןֶעֿפּורעג ןֶעּבָאה

= = 

 ּזַא ןּוא ,ן'םהרבא 'ר רַאֿפ המיאינַא ןָעלַאֿפָעגנָא רימ ףיֹוא ןִיא לָאמ:
 :גירֶעיֹורט רֶעזנּוא םָאה ,הנבלה שּורק טַימ טְנִידנֲעַעג ןָעּבָאה רַימ
 ןָעַּב ילקֲענ ךַיז ןָעּבָאה רַימ ןּוא ,זנּוא ןיֿפ ןֶעטָארטֶענּבָא טַײק

 ,ןַײרַא גָעוו ןַיא רָעטַײוז
 ןּוא לָעמִיה ןיֿפיֹוא טְקּוקֲעג ןוא ןָענַאמשָעג ןַיא רֶעֹּבֶא רֶע

 ּוד סָאװ ,םלָעװ ןַײד זיא ןָעש יװ ! םֹלֹוע לש ֹונֹוּבר :טצֿפיזעצ
 .רָאנג לעַיֿפ ןַײד טַימ ןּוא טַײקסמּוג ןַײד טָימ ןָעֿפַאשַעּב טסָאה
 ףיֹוא ןֶעוועג עיפשמ ּוד טסָאה רָאנג ןַײד ןּוא טַײקסטונ ןַײד ןּוא
 ןֶענָעז ןּוא ּבעַיל ךִיד ןָעּבָאה ָעלַא ַײז ,ןָעשינָעֿפָעשָעּב ץנַײר ָץלַא
 טלעוו עצנַאג יד ןּוא ..,ַײז ןַיא --- ּוד ןּוא ,קּבדתמ רַיד ןַיא ךיז
 ,טַײקרָעטיֹול ןַײד לּוֿפ זוא

 ךָאי ךַיז טָאה רַימ ןּוא הנבל רָעד ףיֹוא טְקּוקֶעג ּבָאה ךִיא
 ,ץשורנָאלב ךיא :טגָערֿפ ןּוא רָימ ףיֹוא טקּוק יז זַא ,טֿכַארָעג ץלַא
 {ןֶערנֲעוװו ךימ ךִיא לָאז ןַיהַא או

 עט
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 גָא = ױַימ ןּוא .ןָעמּוקֲעגנָא רימ ןָענֶעו גָאטַימ ךָאנ

 "םילש, ןּוא הוקמ ןַיא ןהָעג ּוצ טַײצ גּונָעג טַאהָעג ךָאנ ןָעּבָאה
 . ןָעמהָענ ּוצ

 :םַײּב "ּבוטש םולש, רֶער ןַיא ןֶע 501 א "ןָעּבֶעל לָאז רע;
 טזָאלָעגּבָארַא ןְעווֲַעג ןֶענָעז ןָעמהָע אי ענַײז ןּוא ,לָעשַיט
 ְךֲעסֶעוָעג רֶע ווא רנַאה רֶעקנִיל : טימ .ןֶעגיֹוא ץנַײז רֶעּבִיא
 : םֹולש ןָעמונ נֶעגנָא רֶע טָאה רעטֿכָער רָעד טָימ ןּוא ,טרַאּפשָעגנָא

 לָאז רֶע, ןּוא ,םולש ןֶעמּונעג ,וַײװגיצנַײא ןֶעגנַאגָע גּוצ ןֶענָעז רַימ

 ךיוא זַיא םהרבא 'ר ,זנּוא םִימ טרֶערָעג טשַינ רָאג טָאה "ןֵעּבֲעל

 ,רנַאה יד טגנַאלרָעד טָאה ןּוא ןֶעגנַאגָע גּוצ

 רע ,יונש ַא ןַיּבר ןַיא ןהָעזַעג ןַעמ טָאה ָאר

 הי הָערּב ענ ַײז דנֲָעה יר טימ ןַעּביֹוה ה
 ,גִידנֲעגַײװשליטש ץלַײװ ָץשּבַיה ַא ן'םהרבא 'ר

 -=ָענ ךיֹוא טָאה ןּוא ןַיּבר ןיֿפיֹוא טקּיקַעג ךיֹוא טָאה רָע ןּוא

 . ןֶעגעַיווש
 , טַײק'תּוזע ַאזַא ןָעסָארדרָעֿפ טָאה םידיסח יד
 =תיֵּב םןיּבר ןיא ןָענװַאד ןֶעננַאנעג רַימ ןָענָעז טֿפַאנרַאֿפ

 מ ַײװצ ףיֹוא ןָערָאװֲעג ןָעסִירּוצ זיא יראה לֶעמִיה רֶעד .שרדמה
 עו םָעד טרלִינעּב ןּוא 0 יד טהָעטש ןָעטַימ ןַיא ןּוא ,רֶעקִיטש
 -ןוא ,טֿפַאשקנעּב םיֹורג טִימ ןָעלהַארטש ָעטצעל ָערהְיא טקיש ןּוא
 יד ףיֹוא ןּוא ךָעלזַײה עגּרדִינ יר ףיֹוא ןעלַאֿפ ןָעלהַארמש יד
 ןַעלהַארטש יד ןּוא }טל תּבש סיֹורַא ןָעקּוק ַײז ןּוֿפ סָאװ ,ןָעּביֹוש
 -רַעד ןּוא ,,םיֹוא ןֶעשֶע על ,סיֹוא ןָעשָעל ןּוא ,ןָעמַאזּוצ ךיז ןַעשַימ
 ןּוא טַײקרָעירט ַא ןּוא ,תילט ןָעָארג ַא ןָא ךיז םּוהט לָעמִיה
 ךָאנ טקּוק ,,.טַײװ .,.טַײװ טרָאד ןּוא ,םָעלַא ףיֹוא טנעיל תֹווינעינַא
 .?תיּב ןֿפיֹוא ,טרָאטש ץנַײלק יד ףיֹוא גיֹוא ןַײא טימ ןּוז יד סיירַא
 טַײקגַיטֿפיל רֶעלֶעה רעד טִימ טצנַאלנ ןּוא טלעקנִיֿפ סָאװ ,שרדמה
 .תיֹוא ןֶעסָאנָעגסיוא זיא 2 עטמָעשרָעֿפ ַא ןּוא .תּבש רֹובּכל
 טָאנ סָאװ ,טַימרָעד ןָעמָעש ךַיז טלָאװ ןּוז יד יװ יֹוזַא ,םָעלַא
 רהָיא ןָא גיגנַעהּבֶא הכש וֿפ טַײקגַילַײה יד טֿכַאמַעג טָאה

 ערהמה-תיּב ם'ַיּבר ןִיא טלָעמַאזרָעֿפ ךַיז ןעּכָאה ןָערּיי ןּוא
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 יריד ריר יח יח חיי עי יי יח יח י.י, 7 = חיי עיר = יי יי יה 7 יח אהער עה ערי ראבער "רשי ר ישיר עיר "רייט

 ןָא ךַיז טּפַאח רֶעד ער עדנַא םָעֹד טּפּוטש רֶענַײא ,ןָעדּוי טַימ
 רֶעּביא ןָעמ טָאה שרוקה:ןֹורָא ןֶעּבֲענ רּונ ,לָעטרַאנ םימָענָעי ןָא
 רָאר םָעד ןֶעטִימ ןִיא ןּוא רָאר ּבלַאה ַא יװ ,טרָא ַײרֿפ ַא טזָאלעג
 םהָיא טלָעגנַיר םלֹוע רֶעד ןּוא ,טנעװַאד ןּוא יּבר רעד טהָעטש
 , םּורַא

 םיהרֹוא יד ןָעשִיווצ ריהט רָעד ַײּב טהָעטש רֶעֹּבֶא םהרבא
 , רֶעגַײטש ןַײז ףיֹוא ְךיֹוא טנֶעװַאד ןּוא

 ,ןָעֿפּורַעגסיֹוא שמש רֶעד טָאה *! שּורְק ּוצ,
 ךַיז ןעּבָאה ןָערַינש יד ןּוא רֶעטֿפָעט יד טַימ ןַיציּבר יד ןּוא

 י.י

 טקַאּפָעננָא לּוֿפ זיא שרדמה:תיּב סָאד ןּוא .ןַײז ּוצ תּבש לּכקמ

 גנּורעַיצ סָאד ַײז ןּוֿפ טָאה טקנַאלּבעג ןּוא טצִילּבָעג ןּוא ,ןַעזעֶיווֲעּב
 ,לרֶעּפ יד ןּוא רֶענַײטש ָץרָעַײהט ַיד

 ,שודק טֿכַאמ ןּוא טהֵעטש יּבר רעד ןּוא

 טנעַיל דרָאּב ָץְארג יד ןּוא ,ןֶעגיֹוּבֶעגנַײא לָעִיּב ַא זַיא רֶע
 רֶע ןּוא ,ןָעניֹוא יד ףיֹוא ןָעגַיל ןֶעמהָערּב יד ,ץרַאה ןַײז ףיֹוא
 ַא טימ טרָאװ םָערָעי םיֹוא טגנִיז ,לֹוק ךיֹוה ַא טִימ שּודְק טֿכַאמ
 רֶערָערנּוזֶעּב ַא ןַיא סיֹורַא טמוק תֹוא סםָעדָעי ןּוא ןּוגנ ןֶערֶעדנּוזָעּב
 ,.. הרּוצ

 .. ןֶעֿפּורֲעגסיֹוא רֶעטַײװ ןָעמ טָאה *! שַיט םּוצ

 יד ןּוא ןהָיז יד .םט5} ר ,יּבר רֶעד ןֵעסֶעזֶעג זַיא ןָא:ןֶעּביֹוא
 רער ,ןָעדּוי ענַעש ָעטלַא ךָאנרָעד ,םיבֹורק יד קיל ,םימֲערַײא
 . םִיריּבנ ךָאנ

 ,םלֹוע רָעד טהָעטש םּורַא ןּוא
 טמהָענ ןּוא ,םיַריִׁש רֶעּבַיא טזָאל ןּוא טסֶע יּבר רֶעד ןּוא

 ָעגירּבִיא יד ךָאנרֶעד ,ס'םָערַײא יד ןּוא ןהָיז יד טשרֶע ּוצ : ןָעלַײמ
 , םרָעצָיזשִיט

 ּביֹוהֲעגנָא טָאה יּבר רעד ,ליטש טרָעוװו םיריש יד ךָאנ ןּוא
 יב רֶעד ןּוא ,ךתֹולעהּב תשרּפ זַיא ןָעגנַאנָעג .  הרֹוּת ןֶעגָאז ּוצ
 ןֶעּביֹוהֲעגנָא טָאה

 ַא ןיא זיא המשנ םישנֲעמ ַא זַא ,"תֹורנה תא ךתֹולעהּכ;
 רֶעד ןּוא ,,,האמּוט רָלד ןיא ,ןלציל אנמחר ,הגרדמ רֶענַירדִינ
 הנרדמ ַא ּוצ ןָעמּוק ּוצ ,ןֶעּביֹוהרֲעד ךַיז לַיװ ,המשנ רֶעֹד ןּוֿפ ץּוצִנ
 הוצמ ַא זַיא ,.,ףלַיה ּוצ ןָעמּוקנָא זּומ ןּוא לא טשינ ןָאק ןּוא
 ןיֿפיֹוא טגעַיל הוצמ יד ןּוא ,..ןַײז ּוצ "הלעמ, יז ,ןָעֿפלֶעה ּוצ רהָיא
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 לּומ לא, טשפ רעד ןַיא סָאד ןּוא ,ןַײז ּוצ גיֿפלַיהנַײּב רהָיא ןהֹּב:
 ןהּכ רעד ,השֹורקה הרֹוּת יד ןֶעמ טנַײמ סָאר ,"וריאי הרונמה ינּפ
 יֹוזַא ןּוא ,הרֹוּת רָעד ּוצ ןַײז ּוצ ברקמ ץרַאה ס'רּוי םָעד ףרַאד
 { ןהֹּכ רעד סָאד זַיא רֶעוו ןּוא ,,,ןַײז "הלעמ, יז רֶע ןָעק םּורַא
 בּורח זַיא שדקמה:תיּב סָאד טנִיז לַײװ , רֹודה:יקידצ יד ןֶענֶעז סָאד:
 ןוֿפ רזֹוג ןָעמ זַיא יֹוזַא לַײװ ,ןהּכ ַא ןַײז קידצ רֶעד זּומ ,ןֶערָאװֶעג
 ... ןהּכ רֶעֹד ןַײז לָאז רֶע זַא ,לָעמִיה:

 ּֿורֲעג גנּולצּולּפ יִּבר רֶעֹד טָאה --- ! םהרנא ---
 ,ךַיד ףור ךַיא ,רֶעהַא רָאנ םּוק

 ,ןֶעגנַאגָעגּוצ רֶע ןיא
 רֹוס םָעֹּד ןענַאטשרָעֿפ טסָאה {םהרבא ,ןָענַאטשרָעֿפ טסָאה

 ? רֶעטרֶעוװו יד ןוֿפ
 טסַײה - טגָאזֲעג רֶעטַײװ יּבר רֶעד טָאה -- טסגַײװש ּוד זַא --

 ֶענעק ּוליפא ;ןַײז הלעמ ךַיד זומ ךִיא ןּוא ,הדימ טזיּב ּוד זַא ,;סָאד
 ,ןַעלַיװ ןַײד ןֶענֶעק ןּוא ןָעלַיוװ ןַײמ

 ,טרַאווָענ טָאה'מ ןּוא ליטש טיוט ןֶערָאװָעג זיא םלֹוע רֶעד ןּוא
 ןיש לסַיּבַא טנָערֿפֶעג יּבר רֶעֹד טָאה - {טסגַײװש ּוד --

 ,גנערטשי
 םולשו-סח רהָיא טָאה ּוצ ?ןַײז ּוצ "הלעמ , טֿפרַאד רהָיא --

 ךרּוד זַא ,טנַײמ רהֵיא ?ךַײא רַאֿפ סלוע לש ֹונֹוּבר םָעד טֿפיֹוקֲעגּבָא
 ? אוה ךּורּב טָאג ּוצ ןֶערֶעטְנהֶענרֶעד ןֶענֶעק רוי ַא ךיז טֶעוו ךַײא
 ןֶערּי ַעלַא ןּוא ,לָעסַײטש ןוֿפ עטשרֶעּנַײא סָאד טַײז רהָיא ןַא
 טרהָעק מ ּואוו ,םּומָעמּוא לּוֿפ זַיא רָאנג ס'טָאג ?טשינ רָאג ןֶענֶעז
 2'נֲא טימ רהִיר ַא טעִינ'מ ּואוו ןּוא ,ךיז טדנעוו'מ ּואוו ןּוא ְךִיַפ
 ןַעַמ ףרַאד ,ךיז ַײּב רֶערֲעי ,ץרַאה ןַיא !טָאנ ןֶעמ טלהִיֿפ ,רבָא
 ,הניכש יד ןָעהּור טֿכַאמָענ טָאג טָאה טרָאד לַײװ ,טָאנ ןָעֿכוז
 ,,,השורקה

 ענר רֶעדֲעי ןיא ןּוא טַײצ רֶעדֲעי ןיא ,טרָא ןֶעדֶעי ףיֹוא
 ,.,טָאנ ּוצ ןֶערֶעטנהֶענרֲעד ךַיז רּוי ַא ןָאק

 =עֹנ טָאה רֶע ךָאנ רֶעדַײא רָאנ ,טרָעֿפטנֶעָעג רֶע טָאה יֹוזַא
 ןֶעוװ ןּוא ,טֿכַאמָעג ליטש ןיֹוש םהָיא טַײל ָערֶעזנּוא ןֶעּבָאה ,טגָידנֶע'
 םהִיַא ןֶעמ טלָאװ ,ןָעטלַאהקִירּוצ םלֹיע םָעד לָאז יּבכר רֶעֹד טשִינ
 , טרָא ן'ֿפיֹוא ןֶעסירּוצ

 ,םידיסח יד ןָעלײֿפָעּב רֶע טָאה - ! םהָיא טזָאל --
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 הא טל על לעלעטעטעטעלשטטלש טל עט ערשט עט עט ערע טיי אי

 ;טגָאזָעג רֶע טָאה ןַײלַא םהָיא ּוצ ןּוא
 !טנִידנִיזֲענ טסָאה ּוד ,םהרבא --

 =ניז רעד, ןָעֿפּורֲענ םהָיא ןָעמ טָאה ןָא טלָאמָעד ןוֿפ ןּוא |

 ןָעּבָאה םיריסח ;םּוטָעמּוא ןּוֿפ ןֶעווֲעג ןעסיטשרָעֿפ זַיא רֶע ןּוא ,"רֲעגייק
 ּוליפא ןּוא ,ט'ּפדֹורָעג םהָיא ןֶעּבָאה ןּוא גיֹוא'נַא טַאהָעג םהָיא ףיֹוא

 .ןֶענװַאד טזָאלֶעג טשִינ םהָיא ןֶעמ טָאה שררמה:תיּב ןִיא
 טוהט רֶע וליפא ,עשר ַא :ץגַינַײמ סָאד ךַײא גָאז ךיא ןּוא

 ?םַײװ רָעֹװו ,רשפא ןוא ,טָאּכֶענ ס'טָאנ םייקמ זַיא ,,זַײצ
 ?ןָעווֲעג טֿכָערָעג ָעֹרַײּב ַײז ןֶענָעו רשפא
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 . רָפָכַא טימ הָׂשֲעַמ ַא

 ,ןֶעלהָעצרָעד השעמ ַיד לַיװ ךִיא ןָעֿכלֶעוו ןּוֿפ ,"רפס, סָאר
 קּורד רעמַאדרָעטסמַא:טלַא ,"תֹוכרּכ, ארמג ַא זַיא

 .ָענֲעִירֶע גּבָא - ,רָעטַעלּכ עטקָעלֿפרַעֿפ ,תֹויתֹוא ָענֶעּבִירֶעגּבָא
 ;בַאמש עטלַאַא ּוצ ןָעֿכילגָענ יז זיא ךָאד ,ןָעלװָאט ַענֶעסִילשֶענּבָא
 =ץגֿפרּוד ַא טֿכַארּבֶעגקִירּוצ רהָיא ןֶעּבָאה רֶענלָעז יד סָאװ ,ןהָאֿפ
 ,המהלמ רֶער ןוֿפ ץנֲעסָאש

 !ם"ש רֶעמַאדרָעטסמַא ץינַאג ַא טֿפיֹוקַעג טָאה ריאמ:-לאיחי 'ר
 רֶעטלַאנַא ,ריאמ:לאיחי 'ר ,ךַאלדנֲער גַיצנַאװצ ןּוא ףנַיֿפ רַאֿפ
 3 רֹיד ןַײז ןוֿפ םידננתמ יד ַײװ ְךַיז טרהִיֿפ ,דגנתמ ַא -- תיּבה:לעּב
 ףד ַא ,גָאטַא ףד ַא : רהָאי ןֶעּבעִיז ָערֶעי ם"ש טגָידנֶע ןּוא טנרָעל
 םייסמ ,ארמג רֶעֹד ןִיא רָע טנרָעל ,תֹוכרּב ַײּב רֶע טלַאה , גָאט ַא
 טרַאװ ןּוא ןַײרַא קנַארש ןִיא קִירּוצ יז רַע טלעטש -- תֹוכרּב ןְעווֲע ג
 .ןַעמּוק טַײצ רהָיא טֶעװ סֶע זַיּב ,רהָאי ןֶעּבעִיז רָעטַײװ

 ?םימ םירֿפס ָערֶעדנַא ןוֿפ בָא טשִינ ךַיז טעדַײש ארמנ יד

 ,טשִינרָאג
 עג ךָאנ טָאה .ריאמ:לאיחי 'ר ,טשִינ אלפ ןַײק ןַיא סֶע ןּוא

 1 ןֶעגָאז טִימרָעד לַיװ ךַיא ,..,הרֹוּת ןּתמ רַיֿפ ןוֿפ רֹוד ןיא טֹּכעַל
 ,קצָאק ק"קּב ןָענַײש ּוצ ןֶעּביֹוהֶעגנָא ךָאנ טָאה טֿפִיל ןַײז רֶעדַײא
 ןֶעקַישסיֹורַא ןֶעּביֹוהָעגנָא ךָאנ טָאה ןָערָעטש:ןָעגרָאמ רֶעֹד רֶעדַײא
 5ּוצ ןּוא רֶעצרָעה יד ןֶעמֶערַאװ רֶעד ּוצ ןֶעלהַארטש עדנַעהַילג ענַײז
 ,,הגררמ רעד ןַיא םדָא ללּכ םעד ןֶעגנֶערּב ּוצ ,,.,תֹומשנ יד ןֶעצִיה
 יי ןעלגעִילֿפ םיאּוה ךּורּב טָאנ רֶעטנּוא

 :על'הפיע'נַא ,ל"ר ,ןָעווֲעג לָאמטסנֶעד ךָאנ ןַיא הרֹוּת יד
 -ןושל טנרֶעלעג טָאה םרָאןּב רֶעד .ךַאלָעדנַיװ יד ןַיא טלָעקִיווָעגנַײא
 ,ןָעּבֶעל םָער ןהֶא ,טַײקֿכַײװ רֶעד ןהֶא ,דּומיל ןֶעטרַאה םָעד ,דּומיל
 יז ..הרֹוּת יה ןיא טְגעַיל סָאװ ,טֿכִיל עט םָעֹד ןהָא
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 וֿפ ,תֹוטּורּפ טלהָעצ ןָעמ ַיװ ,רֶעטרָעוװ יד טלהָעצָענ ןָעּבָאה
 רֶעד רָאנ , ןָעֿפַאשָעּב ןָערָאװֲעג ךאלמ ַא זַיא ךַארּפשסיוא ןֶעדֶעי
 ..+ רָעטריֹוט ַא ןֶעווָעג זיא ךאלמ

 , ןַײז ליצמ ןּוא רמֹוש טָאנ לָאז ,ןָעווֲעג זיא ןָענרָעל רֶעַײז
 טָאה טָאג .טַײז רָעד ןַיא ןיא סָאװ ,רכש ןּתמ םָעד רֶעּבַיא רָאנ
 קלח םָעֹד טלַײט ןָעמ לַײװ ,ןָעמ טנרָעל -- ןָענרֶעל ןֶעטייהֶעג
 טשַינ זיא הרֹוּת רֶעַײז . . ,טלָעוװ רֶענָעי ףיֹוא ןּתיול טַימ רֹּכה:רֹוש

 ןֶעריֹורֿפֶעג סנָעּפָארט ּוצ רָאנ .,לַײא סֶע עּפָארמ ּוצ ןָעֿכִילגָעג ןֶעיוָעג
 ,. .רָעסַאװ

 םּוצ לּפט ַא רָאנ לָאמטסנַעד ןָעווֲענ תֹוכרּב ארמג יד זַיא
 ּוצ ? ןָעֿכילגֲעג ךַאז ַיד זִיא סָאװ ּוצ .סטֿכִירֶענּוצ ַא ,ם"ש ןָעצנַאנ

 םיֹוּב ןַיא ןֶעטֿפָאהַעּב ןַיא גַײװצ רֶעֹד ןמז לּכ .םיֹוּב ַא ןּופ גַײװצ ַא
 םַײר םהָענ ; גַײװצ רֶעד טהִילּכ -- דרֶע רֶעֹד ןּוֿפ הנּויח טגָאנ ןּוא
 רֶעטֶעלּב יד ןַעקלָעוװ ןָא ןֶעּביֹוה ,ּבָא םיֹוב ןוֿפ גַײװצ יד רָעּבָא
 :ירטעגסיֹוא טרָעוװ סטֿכַעהַילּב סָאד , גַײװצ םָעד ףיֹוא ןֶענָעז םָאוו
 ,תמַא ּוצ ןעֿולגֶעג טרֶעװו רֶע ןּוא ,טנעק

 ;תֹוכרּב ארטג יד ןָעֿכִילגָעג ןָעווָעג לָאמטסנָעד זַיא יֹוזַא
 ...הרֹוּת רֶעצנַאג רֶעד ןוֿפ רבא רֶענֶעסִירָעגּבָא'נַא

 *י

: 

 .ןֶערָאװָעג טרָעדנַערָעֿפ ךַאז יד זַיא ךָאנרֶעד
 ,ןַערָאװָעג הלורגל הלֹוע לָאמ ַא טימ ןַיא תֹוכרּב ארמג !ד

 ,לעּפַאטש ןָעטסֶערג םָעד ףיֹוא
 ןעמ סָאװ גַײװצ םָעד ּוצ ?ןָעֿכִילגָעג ךַאז יד זיא סָאװ ּוצ

 קִירּוצ רֶעֹּבָא םהָיֹא טצנַאלֿפ ןַעמ ןּוא םיֹוּכ ןוֿפ ּכָא םהָיֹא טסַײר
 תֹוריּפ ךִיז ןוֿפ טהָיצ ןּוא טהָילּב רֶע ןּוא ,דרָע רֶעטֶעֿפ ַא ןַיא ןַײא
 , ךִיז רַאֿפ םיֹורַא

 , טשִינ רַעדנּואוו ןַײק ְךיֹוא זיא םֶע ןּוא
 רָעּבִיא םיֹורַא ןֶענֲעז רַעדנַיק ענַײז ןָעוו ,ןֶעהָעשַעג זָיא סָאד

 רֹובּכ רֶעד ּואװ םַײװ רדח ןַיא דנַיק סָאד .טלָעװ רֶעצנַאג רָעד
 ,.. טנַײש הניכש ירד ןּוא זֵיא שדקמה תיּב סָאד ּואו , טהּור רֶענַײז

 ,םָערַײא ןַײז תירמג ס"ש םָעד טקנֶעשָעג טָאה ריאמ: ;לאיחי 'ר
 , קנַאשָעגףהשרד .ידֲעק-

 עקרַאטש ,ָץסיֹורג יר ןּוֿפ לעַיֿפ רהָעז ןָעטלַאה ,לידבהל ,ַײ
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 ןַיא ןַײא ךַיז ןַערָאנ . רעסַאװ דנּורג ץֿפיֹוא ךיז ןֶעגַיל סָאװ ,טיֿפ
 וַיא לָערּוי רֶעזנּוא ,,.דנורג ןַיא ןַײרַא ףעַיט ןֶערהָעלק ןּוא רמַאז
 ןיא ןָעווֲעג רֶע וַיא ָעגֵירָעּבֶעל ַא טיֿפ ַא .ןָעווָעג יֹוזַא טשִינ רֶעּבֶא
 ןַײז ּוצ דחַאתמ טַײקֿפעַיט יד ןַיא ןֶעמּואוושֶעג , רֶעסַאװ סָענַירֶעּבֶעל
 ,תּורחַא ן'ֿכָאנ ,םֹולש ןּוא תּודחַא ןַיא ןֶעּבֲעל ,שיֿפ ָץֹלַא טִימ ךִיז
 ,ןעּבֲעל ןֶעצנַאג ןַײז ךַיז טגָאיֵענֿפָאנ לָערּוי 'ר טָאה םֹולש ןיֿפָאנ
 טֿפָעהֶעּב רָענַײא ,ןָעמַאזּוצ ןֶענֶעז ןָעשנֶעט ָעלַא ןָעוו לָאמטסנֶער
 ,הנּויח יד לַאװק ןַײא ןוֿפ ןענַ ָאנ תימשנ ָץלַא ,ןָעטַײװצ ןַיא ךַיז
 ַײז ףיֹוא טהּור -- רֶעצרָעה ָעֹלַא םּורַא טדנִיּב רסח ןּוֿפ לָעטרַאג ןַײא
 ּוצ ַײז ןָעֿפָאה , שרקטה תיּב ןַײא ןַיא ַײז ןֶענוַאד ,ה ני כ ש ןַײא
 יא םָאװ דרָע יד-- ַײז רֶעּביא ןיא סָאװ לֶעמַיה רֶעד .טָאנ ןַײא
 רָע המשנ יר טרֶעװ לָאמטסנָעד :עלַא ּוצ רֶעהָעג --- ַײז רֶעטנּוא
 ,ךיילהַערֿפ ךיֹוא ןַיא ףּוג רֶעד ןּוא ךִילהַערֿפ זיא המשנ יד .טליֿפ
 .הניכש יד ןוֿפ האנה ַא ןָעּבָאה ןּוא ,רחַאתמ ךַיז ןֶענֶעז עדַײב ןּוא
 רָעטסנָעלק רֶעד זַא ,ןָעלַיװ סנָעשנֲעמ םָעֹד טרָעוו לָאמטכנ עד ןּוא
 םּוצ וֵיּב ןעטסנעלק ןוֿפ ,ךַײלג ןַײז ןָעלָאז רֶעטסֶערג רָעד ןּוא

 , ןֶעטסֶערג
 ןיא םָאוװ טַײקסױורג עגָילַײה יד רֶע טהָעטשרָעֿפ לָאמטסנָעד

  ךיא--"ךלמ תרדה םע ברּכ, :רָעטרֶעװ ס'ןלסה רוד ןַיא
 םיטָאנ ןַיא ןהָעג רַימָאל טמוק ָעלַא ,ןֹועמש ןּוא ןבּואר ,ּוד ןּוא
 ץַײא וצ -- ןָעמַאזּוצ ןֶעהָערֿפ ךִיז רָימָאל ,ןָענװַאד רַימָאל , זיֹוה
 סָאװ ,לָעמַיה םָעד ןּוא דרֶע יד טלַיֿפרֶע טָאה דֹובּכ ןַײז סָאװ ,טָאג
 בֵרֹּב, :הירּב םּוש ןַײק ןוֿפ רסח ןַײז טרֶעדנַימרָעֿפ טשִינ טָאה רֶע
 . "ךלמ תרדה םע

 ןָשמִיווש טַיֿפ ָעלַא ןּוא םי ןַײא ןַיא ןעסעַילֿפ ןעֿכַײט ַעלַא
 ,םי ןֶעסיֹורג םָעד ןַיא ןָעמַאזּוצ

 טַײהסַײװ יד ַיװ יֹוזַא ןֶעווֲעג זיא ,לָערּוי ,ןַאמ רֶעגנּוי רֶעד

 יא רֶע זַא ,טלהִיֿפָעג טָאה רֶע לַײװ ,טָאג טּבעֶילֶעג -- טֿכיל ןּוא
 ֿפ רֶערֶעי לַײװ , םהָיא טּבעֶילֶעג ,ךַיז טּבעֶילֶעג ;טָאג ןּוֿפ קלח ַא
 ,טָאג ןוֿפ קלח ַא זיא זנּוא

 ןענעַיר ןֶעק שנָעמ רֶעֹד יװ ,ןהָעטשרָעֿפ טשִינ ןֶעק רֶע
 םָאװ ,טלָעוװ רֶעד ףיֹוא סֶעלַא ןיֿפ ארֹוּב םָעֹד ,טָאג םָעֹד ,טָאג

 טליֹהרָעֿפ ךיו טנַיֿפֶעג סָאװ ,שִינָעֿפעשָעּב ָערֶעי טּבעִיל ןּוא טסַײװ
 ןַײז ןעּבעֶיל ּוצ -- ןַײטש ןָעֿפעיט םָעד א גיֹוא ם'ָעשנָװמ ןוֿפ
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 "ער ערע עטר ערטשע עיר יי ש" שש "עי" עי בעי

 יי יישר עט עיר ערע עי

 .ויּפּכ רּוצי ןַײז ,רֶע ,"םהָיא, רַאֿפ ארֹומ טָאה רֶע לַײװ ,טטָאנ

 סָאװ , תֹופּתּוש םָער ףיֹוא ךיז ּוד טסֿפרַאד ןֶעהָערֿפ ּוצ ,הּברדַא
 ,םהָיא ןִיא טסָאה ּוד ןּוא רַיד ןִיא טָאה טָאג

 ךיא, :טָאנ טָימ ךַיז ןֶענֿכֲעַר ןּוא תֹווצמ יד ןֶעלהַעצ ַײז
 סָאד ןּוהט רַימ ּוד טוומ טצֶעי ,ָעגינַײד סָאד ןּוהטָעג רָיד ּבָאה
 טָאג ןִיא ךַיז ןָעטֿפֶעהֶעּב ּוצ ןַײז ףרַאד ןָעלַיװ ןַײז ,ןַײנ --- "ָעגינַײמ
 - .םייק מ ה"ּבקהו רזֹוג קידצה, ,תֹופּתּושּב םהָיא טָימ ןָעֿפַאש ּוצ
 ןַערהָאי ןּוא גָעט ...ןַײז םייקמ זּומ טָאג ןּוא טלהָעֿפָעּב קידצ רֶעד
 , טשִינ טנרעל רֶע ."ןָעּבֶעל לָאז ,םהָיא, ַײּב ,קצָאק ןַיא רֶע טצִיז
 רַע .הרֹוּת יד רָעסיֹוא ןָעהַעטש -- רֶע טגָאז -- ןָענרֲעל סָאװ ייד
 ןיא ךַיז ןֶעמָערַאו ּוצ , תיצמּת רהָיא ,אפּוג הרֹוּת יד ןַיא ןַײז לֵיוּו
 ,..םַײקגָילַײה רהָיא ןַיא ךַיז ןֶעגילַײה ּוצ ,רָעַײֿפ רהָיא

 ,דנִיק ןוא ּבַײװ םּוצ םַײהַא רֶע טמּוק הטימש ַא ןַיא לָאמַא
 זיא 'םהָיא, ןוֿפ ךַיז ןֶעדַײשּבָא סָאד זַא ,עּודי ךָאד ןַיא םֶע ןּוא
 . ףּונ ן'טימ המשנ יד ןוֿפ ךַיז ןֶעדִישּבָא סָאד יו , רֶעווש יֹוזַא

 טהָעג רַע זַא ,ןָעהָעזֲעג ןֶעּבָאה תיּב ינּב א ,טשרָעּוצ
 ףיֹוא זיֹולְּב זַיא סָאד זַא ,טנַײמָעג ַײז ןָעּבָאה ,קצָאק ךָאנ קָעװַא
 ליטש ַײז ןַעּבָאה --- ,זיא םלֹוע רדס רער יו יֹוזַא ,טַײצ עצרּוק ַא
 ןַעּבָאה : טסולג ץרַאה ןַײז סָאװ ןּוהט םהָיא טזָאלָעג ןּוא ןֶעגיוושָעג
 זיא םָאװ , רֶעווש ןַײז שטָאח , ךרדה תֹואצֹוה ףיֹוא ןֶעּכֶעגֲעג םהָיא
 ,טֿכַאמָעג שרֹוי םיֹוא םהָיא טָאה ,דגנתמ רֶעטנָערּברַעֿפ ַא ןֶעווֲעג
 טַײז ןַײז ףיֹוא ןֶעווָעג זַיא בַײװ ןַײז רָאנ ,"רֲעקצָאק, ַא זִיא רֶע לַײװ
 טָאה ןּוא ,ןָעסָיװ ןַײז ןהֶא זיֹוה םסרָעטָאֿפ ןוֿפ ט'בנגיַעג יז טָאה
 ,ליטש רָעד ןא טקָעטשַעגנַײרַא םהָיא

 =ָאה ,םישדח רָאּפ ַא ךָאנ ןָעמּוקָעג קִירּוצ רֶעּבֶא זיא רע זַא
 ב ןַעּבָאה :קָעוװַא קִירּוצ טזָאלַעג טשינ ןיֹוׁש םהָיא ַײז ןִעּב
 , ןַײרַא ןעטסַאק ןַיא ןַעסָאלשרָעֿפ ןּוא םישּוּבלמ .יר ןַעט

 סָאד זַא ,טהָיצ המשנ יד זַא ,םָעד ףיֹוא רֶעּבֶא טקּוק רָע
 ןוֿפ ארמגַא ש'בנג {רֶע טּוהט סָאװ ! ןַיהַא טרָאד טהָיצ ן'רַאה
 ?קָעוװַא יז טָאה ןּוא ,קנַאשֶעגײהשרד ןֶעגָארקעג טָאה רֶע סָאװ ,ם"ש
 ָעגנַאגעג ןַיא ןּוא רָעמשטערק ַא רוי ַא ַײּב גָעוװ ןיֿפיוא טגֶעלַעג

 .קצָאק ןכק
 יז ןּוא ,תֹוכרּב ארמג ָץּבלֶעז יד ןֶעווָעג-יקַאט זַיא סָאד ןּוא

 יז--ןַײלַא ךַיז רַאֿפ תילכּת ַא ,ןֶערָאװֶעג הלּודגל הליע רלַאּב זָיא
1 
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 ָעלֶעֿפָעש סָאר לָאז רהָיא רֶעֹּבַיא זַא ,ןָעווֲעג םרֹוג ךָאד טָאה
 ...ןעמּוק ץרַאטס ןַיא קִירּוצ

 ץקא רֶעמשטערק םעד דּוי םיַײּב ןֶענֶעלֶעג ארמנ ירד זיא
 .רהָיא ןַיא ןָענרֲעל לָאז סֶע רֶעװ ןָעווֶעג טשינ זַיא סֶע ,רֶעמלַא
 ,רעמשטָערק ןֿפיֹוא הרצ תֶע ַא ןֶעמּוקָעג זיא םָע זַא ,לָאמלַײט
 ,ל"ר ,ןְערָאװֶעג ןִיא יז ןּוא ארמג רֶעד רַאֿפ 2 רֶע טנַעלֿפ

 הרז הדֹובע ןימ ַא

 סָאװ ,ןהּוז ַא םיִלָעדּוי 'ר ,הילדג 'ר ןֶעמּוקָעג זִיא סֶע זַיּב
 :םיֹוא יז טָאה ןּוא לָעטרֶעטש ןַײלק ַא ןִיא הארֹוה הרֹומ ןֶעווֶעג זִיא
 .טזִיילֶעג

 ,רָענַײז רֶעטָאֿפ רֶעד זַא ,לָאמנַײא :יֹוזַא טלהָעצרֶעד ןּוא
 רענַײז רֶעווש רָעד ןּוא קצָאק ןַײק ןָעֿפָאלעגקֶעוװַא זִיא ,ל"ז לֶערּוי 'ר
 טָאה סָאװ , רָעטּומ ןַײז ,רָעטֿכָאט יד ףיֹוא טרֶעזִּבֶעג ךַיז טָאה
 רֶעטּומ יד םהָיא טָאה -- ךרדה תאצֹוה ףיֹוא ןֶעּבֶעגֶעג ךָאנ םהָיא
 םֶעד ןָעּֿוז קצָאק ןַײק ךַיז טזָאלָעגקֶעװַא ןּוא דנַאה ןיֿפיֹוא ןֶעמּונֲעג
 ,ןַאמ

 קצָאק ןַײק לָעטרֶעטש רֶעַײז ןוֿפ ּבֶא טהָעג סָאװ גָעוװ רֶעד
 יא סָאװ ---קצָאק ןַײק ּבָא טהָעג רֶענַײא : ןָעַײװצ ןיא ךַיז טלַײט
 רֶער ןַיא סָאװ ,ץִיּבצִיא ןַײק רֶעטַײװצ רֶעד ,ןֶעּבֶעל ןוֿפ גָעוו רֶעד
 , טריֹוט ןוֿפ גָעוו

 םָאװ ,ררֶע םיטָאג רֶעּבִיא ךיז עת רֶעדלזֿפ ס'טָאג ןּוא
 : ןֶעגָאז ּוצ הערּב טַאהָעג ןָעטלָאװ ַײז יװ יֹוזַא ,ןעטנַיה ןוֿפ זיא
 ןֶעסיַײהָענ ונּוא טָאה סָאװ ,הֹווצמ םיטָאג םייקמ ןֶענֶעז רימ ,הָעז
 רחַאתמ ךִיז ןֶענָעז רֶעזֲערג יד ןּוא .לָעוָערגַא ךִיז ןוֿפ ןֶעהָיצסיֹורַא
 ָע גַײּב ןּוא ,זנוא ףיֹוא רֶערִינַא ךיד גָעֹל םּוק :רַיד ּוצ ןעקנַיװ ןּוא
 סָאװ , ןֶעלמִיה יר רֶעטנּוא ּפעק יד טַײקגינָעהטרָעטנּוא טימ ןַײא
 ,ןָעּביֹוא ןּוא ןֶעטנּוא ןּוא ,םימחר םיֹורג טִימ ַײז רֶעּבִיא ךיז ןֶעהַיצ
 ןַײא זַא ,טּוג ץנַאג ִ עסַײװ ןּוא דחַאתמ ךַיז ןֶענֶעז לֶעמִיה ןּוא דרָע
 ,ו רֶעֹּבַיא החגשה טָאה טָאג ןַײא ןּוא ,ןעֿפַאשָעּב ַײז טָאה טָאג

 ףיֹוא ןיּבר םּוצ לגר הֹלֹוע ןענַעז סָאװ ,רֶעֹּבֶא םידיסח יד



 טׁש ,רפס ַא טָיֹב השעמ ַא
 יי טיירשראלערשירילשיראר-ירשירשירשיר יהשלשרש רער רשי ידי לשילשערשרש רשי לשילשירשירירשי .,לשלשרשדשישלשירשלשילשראשירשיראיראיר-יר* שירשירשירש רעיוצ-

 ןיא ןֶעקֲעטש ן'טַימ ןּוא לֶָעקָעלֿפ ץֿפיֹוא ךֶעלקָעז יד טימ בֹוט םֹוי

 ץ'רָעּבִיא גָעוו ןַײא ןּוֿפ רֶענַײטש רֶעּבַירַא ךַיז ןַעֿפרַאװ --- דנַאה רֶעד
 ,המחלמ ןָעטלַאה ןּוא ,ןַעטַײװצ

 טִימ םיֹוּבַא טהָעטש ךיז ןַעדַײשּוצ ןֶענָעװ יד ּואוו טרָאד
 ,ןַײטש ַא טגָיל םיֹוּב םָעד רֶעטנַיה ,ןֶעגַײװצ ַעטַײרּב עגנַאל

 , הילרג 'ר ןָעלהָעצרֲעַד טגָעלֿפ ,ןַײטש םָעד ףיֹוא טרָאד
 רַימ ןֶעּבֶעגֶעג ןּוא טצָעזָעגרָעדִינַא רַימ טַימ עמַאמ ןַײמ ךָיז טָאה
 . ןֶע גַײז ּוצ טסּורּב יד:

 סָאװ ,טַײהנָעדַײשּבָא יד ּכיֹוא ּוצ ,טסַײװ רָעו ןּוא
 טגַײזֶעגנָא טשִינ הילרג יר טָאה ןֶענָעוו ָעדַײּב יד ןָעשִיווצ טנעילי
 ,ךלימ ס'רָעטּומ רעד טָימ םָענַײא ןַיא ךִיז ןַיא

 הילרג 'ר זַיא יֹוזַא ,הניכש ַא ןהָא א תיּב ַא יו יֹוזַא
 רֶע טָאה ,המשנ ָעצנַאג רֶעֹד טימ דיסח ַא ,ץיּבר ַא ןהָא ןָעווֲענ:
 רעד ןַיא ךיז ןֶעטֿפֶעהעּב ּוצ , תּודיסח םּוצ תוכרטצה סָאד טַאהֲעג
 יר רָעֿפלֶעװ ןַיא ,ןֶעווֲעג טשַינ הניכש ןַײק זיא םֶע רֶעּבֶא , הניבש
 עצנַאג ןַײז ןֶעלֿפרֶע לָאז עֿכלַעוװ , ןֶעטֿפֶעהֶעּב ךיז לָאז א

 1 יי טִימ רהָיא ןַיא ןעּביולג סָאו רֶע רֶעֿכלעוו ,המש
 ,ןייּביולג ּוצ ןַעטַײנ ןָעֿפרַאד ךַיז לָאז רֶע טשִינ

 =דנָאלּב המשנ יד ,טקנַעּב ץרַאה סָאד .רָעטָאֿפ ןוֿפ קנוֿפ ַא
 ןֶעַפָארט ַא ןַײז לַיוװ ןּוא ,לַאװק ַא ,רֹוקמ ַא טֿפּוזז ןּוא םּורַא טָעשז
 תרֹונמ ,ללּכה תרֹונמ יד ןָעדנִיצּוצנָא לַײא רֶערָעטיֹול ,לַײא
 יד רֶעד ןּוֿפ הרֹונמ יד ,דימ הה

 , ןַעווֲעג םַײה רֶעד ןַיא טשינ לָאמנַײק רָעּבָא זִיא רָעטָאֿפ רֶעד
 רעד טימ 6 ומ רָעד ,ַץדַײז רֶעֹד םהָיא טָאה ןֶעניֹוצֶעגֿפיוא
 ּוצ ןָעּבֶעגֶעג רָאנ םהָיֹא טָאה רֶע . תּודגנתמ ןוֿפ טַײקטלַאק רֶעצנַאג
 טָאה רֶע רֶעֹּנֶא ,םימעט ן"'ק ָעֶרהָיֹא טַימ הרֹוּת יד ןהָעטשרָעֿפ
 ,..אפּוג ,הרֹוּת יד ןֶעּבֶעגָעג טשִינ םהָיא

 ּוצ---הרֹוּת רֶעד ןוֿפ ןֶעּכָעל סָאד ,הרֹוּת רֶעד ןּוֿפ המשנ יד
 , רָאטקָאד ַא ןוֿפ טּפֶעצַער ַא ּוצ 1 ןַעֿכִילגָעג ןָעווֲעג םָע זיא םָאוװ
 רָעד ןֶעּבִירשָעגנָא יא סַע ןָעכלֶעװו ףיֹוא ,רִיּפַאּפ לָעקיטש סָאד
 ןַײלַא טּפֶעצְו ער רֶעד טשַינ ךָאנ ןַיא ,טפֶעצָעד

 ער ,"קז, רָער טּכֶעלֲעג ךָאנ טלָאװ
 ָערהָאֿפ ּוצ ןֶעמָעוו ּוצ ָאד טשִינ ןיֹוש זִיא םָע
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 ָגעמּונֲעג טָאה ָץּבלַאה ַא : טלפתצצ---הבּולמ יד .ןֶערָאװָעג רטפנ זיא
 ;"רָעג, ןוֿפ "רָע, רֶעּבלַאה ַא ,ןהּוז ןַײז

 ענַײז טקישֲעג טָאה ןּוא טנַײשֶעג טָאה טֿכיפ תָאד ןמז לֹּכ
 טלעֶיצעג טָאה םָעלַא .רֹוקמ רָע ןֶעוועג רָע זיא ,ןָעלהַארטש
 ןַעטרָאד . טַײקגיטֿפיל ןוֿפ לַאװק םֶעד ןִיא --םהִָיא ּוצ גָעװ ןַײז
 ןעווֲעג וָיא םִע ןּוא ןַעטֿפָאהֶעּב ןֶעלהַארטש ןעדנּוּב יד ךַיז ןֶעּבָאה
 יר ןָענַעז ,ןֶערָאװָעג ןָעשָאלָעגסיֹוא ןַיא טֿפיל סָאד זַא .ר ח א ןַײא
 ןֶע רֶעוו לַײט 2 . ןעשָאלרָעֿפ ןֶערֶעװ לַײט ,ןָעלַאֿפּוצ ןֶעלהַארטש
 ךַײרַא רָאג ןעלַאֿפ לַײט ,. .ןענעװ ץטֿכָעלש ףיֹוא טָעשזרנָאלּברָעֿפ
 .ל'ר לאמפ ץֿפ רנעהויד ןיא

 עצרַאװש ָערהַיא טַײרּפשרֶעֿפ טָאה ארחא ארטס יד ןּוא
 ..,דנַאל ץ'רֲעּבִיא לָעגַילֿפ

 ןֶעצִיז ,ןָעּבַײלּב ליטש טנֶעקעג טשִינ הילרג 'ר טָאה ךָאד
 , ןוהמ טשִינ רָאג ןּוא

 יאלממ טָאה סָאװ ,ןהּוז םּוצ ,קצָאק ךָאנ ןעגנַאגעג רֶע זיא

 . ןֵעווֲעג םֹוקמ
 ,ברקמ יקַאט ןיזיא ,רָעטָאֿפ רעד טשִינ רֶעּבֶא ןַיא ןהּוז רֶעד

 ..."םָאד טשַינ רֶעֹּבֶא יא םָע;--ֹונימיּב םהָיֹא טצעז רֶע
 ךַיא ץרַאה סָאד .ןָעסיֹורד ןוֿפ ךָאנ טהָעטש רֶע :טלהִיֿפ רֶע

 ,טֿפּוז רֶע סָאװ ןָענּוֿפֶעג טשִינ טָאה רֶע .גָירַעל
 ךןּוא *? רֶעג, רֶעמָאמ :העד רֶעֹד ןייא רֶעּבַיא ךיז רֶע טנַעל

 לַײװ -- 'רָענ, ָץקַאט רָאנ ,רָעמָאט טשִינ םיּכסמ רֶע ןַיא דלַאּב
 ,הרֹוּת רֶעד ןּוֿפ להֹוא רֶעֹד זַיא טרָאד

 .ןִיהַא רֶע טהָענ
 , ןָעסּפָעש יר ןָענָעז ןֶעשנֶעמ ַיר ,ָץֹרַאטס ַא ןַיא טְלָעוװ יד

 ךיא םִע ,,,טלהָעֿפ רֶעּבֶא "ךּוטסַאּפ, רֶעד ,ךס ַא ָאד ןענָעז דנַיה

 ןעק ,ךּוטסַאּפ ןָעטלַא ןוֿפ "לָעֿפַײֿפ, סָאר ןַעּבעֶילֶעג גרֶעּבִיא רָאנ
 .קל ּתםנ גנַאל ןיֹוׁש זיא ר ָע ןּוא ןָעֿפַײֿפ טשִינ טִימרֶעד רֶענַײק רֶעּבֶא
 ,ַץקנָאל יר רֶעֹּבּיא טַײרּפשרֶעֿפ ןֶענָעז ןֶעסּפֶעש יד ןּוא ,ןֶערָאװָעג
 ... רָעֿכוטסַאּפ ָענהֶא ןָעסּפֶעש

 ...טקנֲעֹּב המשנ םיהילרג 'ר
 לָאמַא זיא הילדג יר .טִינֶענֶענֶעּבַא ןָעֿפָארטעג ךיז טָאה

 טרָאר זַיא ןּוא זיֹוה ַא ןֶעהֶעורֶעַד רֶע טָאה ,גָעװ ןֿפיֹוא ןֶעגנַאנָעג
 :םָאה :רָעמשטערק ַא דוי ַא טנהָאוװָעג טָאה טרָאד ,ןָעגנַאגָעגנַײרַא

 4 בי ן א
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 1 . רפס ַא זיימ השעמ ַא
 6555 יראה רשירשרשירשירשירשירשירביירשירשירשיראארץש יאיר עט עיט ערשילערירשיראר .הרעטשט עטר ר עט ערשטער ר טי

 טשינ רֶע טָאה -- ןַײרַא רפפ ַא ןַיא ןָעקּוקנַײרַא טלָאװָעג הילדג 'ר
 רּי רָעד טָאה .ןַײלַא םילהּת רפס סָאד רָאנ ךִיז ַײּכ טַאהֶעג
 ןיֿפיֹוא קּוק ַא טָיג הילדג 'ר .קנַארש ןוֿפ ארמגנ יד ןֶעמּונָענסיֹורַא
 בתּכ ןֶעגַײא ן'טימ ,"ךייש ימל, ס'רָעטָאֿפ םָעד טנֶעקרָעד ןּוא רעש
 *? טֿכַארּבעג רֶעהַא ארמנ יד סָאד טָאה רֶעוו, : םהָיא רֶע טגערֿפ ,רי
 55רּור ריסח ַא זִיא גנַאל ןָערהָאי טִימ זַא ,םהָיא ןָעמ טלהַָעצרָעד
 .םיבּוהז ַײװצ ףיֹוא טנַעלרָעֿפ ארמג יד טָאה ןּוא ןֶעגנַאנעג

 ןּוא ארמנ ַיד טָימ טהָערֿפרעד רהֲעז ךַיז טָאה הילדנ 'ר

 , החמש סיֹוא טננַײװוָעג
 לָאמַא ,תֹובא תּוכז רֶעֹּבַיא קצָאק ךָאנ לָאמַא רֶע טרהָאֿפ

 ןָעטסרהֲעמ ,הרֹוּת רעד ןוֿפ להֹוא סָאד זַיא סָע לַײװ--- רֶעג ךָאנ
 ,ארמנ רֶעֹד ןַיא טנרָעַל ןּוא םַײה רֶעד ןַיא רָעֹּבֶא רֶע םצַיז

 טגילַײה ןּוא ךַיז טְקנֶעּכוצ המשנ יד ןָעװ לָאמטסנֶעד ןּוא
 לָעטסגַיצֿכַײז ַא רֶע טלהִיֿפ ,ארמג יד ןּוֿפ קנַארָעג םָעד ןַיא ךִיז
 .יקצָאק ןוֿפ השורק יד ןוֿפ

 רָער ּוצ ל'רוד ןהּוז ןַײז ארמנ יד טְקנָעׂשֶעג טָאה הילרג 'ר
 ,תֹונּתמ:ןתח הנּותח

 ,יולע ַא ,ּפָאק רֶענַײֿפ ַא -- ןַאמ רֶעגנּוי א ןֶעווָעג זַיא ל'רוד
 הטֹונ טָאה ןּוא , .,ל"ר *טקנֶעזֶעגנָא, רָעּבֶא ,ּפַאח ןָעש'נֹואג ַש
 .. ."םדצל, ןֶעווָעג

 יר ןָעּבַײרטרָעֿפ ןּוא ךָעל'םירּפס ץנַײלק ייד ןהָענּוצ ןֶעמּוק
 .קנַארש רֶעֹד ןיא ארמנ יד טרָעיֹורט ,.,,ָעסיֹורג

 ארמג יד טּפַאחָעג רֶע טָאה לָאמלַײהט זַא ,טלהָעצרֶעד ןָעמ
 טִימ ןָעטָארטָעג םּוׁשּפ יז טָאה ,ל"ר דרָע'רד ןַיא ןעֿפרָאװעג ןּוא
 רָע ןָעֿפָארטֶעג ןיֹוש ךַיז טָאה םֶע ןּוא ,ַיז טמָעשרָעֿפ ,םִיֿפ יד
 , הפרש ףיֹוא ן}ווָעג ןד יז טָאח

 רֶע טגָעלֿפ ,ץרַאה שַירּוי ַא טַאהָעג ךָאד טָאה רֶע רָעּבֶא
 ןֶערהָעלק ןּוא ,גנַאל ןָענעַיל ןּוא טָעּב ץֿפיֹוא ןָעלַאֿפ ךָאנרָעד
 ענַײז רֶעּבִיא טַאהָעג הטרח רֶע טָאה יאדו ַא , תובשחמ ָעגְירֶעיֹורט

 רֶע טָאה .,.."רוקמ, ןוֿפ ןָעווֲעג ךָאד זַיא ץנַײז המשנ יד ,םישעמ !
 .ךיז טצָעזֶעגְרֶעדִינַא ןּוא דרָע רעד ןוֿפ ארמג יד ןֶעּביֹוהֶענֿפיֹוא
 טיֹור זַיא םינּפ סָאד ;טְנֶערּכֶעג םהָיא ןָעּבָאה ןֶעגיֹוא יר . ןֶענרֶעל
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 ,טַאהעג טשִינ החונמ ןַײק טָאה ץענַײז המשנ יד ןּוא ןֶעווֶעג
 זיא ;ןדמל רֶעסיֹורג ַא רֶעּבֶא ,ןָעווָעג ָעילַאק ןַיא רֶע ,תמא

 לָאמַא סָאװ ןֶעננַאנָעג זיא ןּוגנ ןַײז ןּוא גנַאל ןיהעש ןָעסֶעזֶעג רֶע
 ,ּבוטש עץצנַאנ יד ןֶעווֲעג אלממ טָאה רֶע ןּוא רֶעֹכָעַה

 :ינשָעג טּושּפ טָאה רֶע ,ןּוגנ רָעד ןֶעווֶעג זָיא גורֶיורט ןּוא
 ,ץרַאה סָאד ןֶעט

 ןּוא ,ד:מיל תעשּב טנַײװעג טָאה המשנ ןַײז זַא :טגָאז ןֶעמ
 ,ןַענרֶעל ןַיא טרֶעהָעג ךִיז טָאה ןִַײוֶעג ןַײז

 ענַײז רֶעּבוא טַאהָענ הטרח יאדוַא טָאה רֶע ,ןַײז ןֶעק םֶע
 , םישעמ

 ןּוֿפ רנֲעה יד ןִיא ןָעלַאֿפֶעגנַײרַא אדמג יד זִיא טיֹוּט ןַײז ךָאנ
 , רֶעדניק ענַײז

 ,ררֲעַּב ָעמלָאגֲעג טימ ,סָעקיגיהּפרט ילבֹוא , םירּומג םִיֹוג
 ןַעש טוָאלֶעג יז ןָעּבָאה ןּוא ארמנ יד ןָעמּונָעג ַײז ןֶעּנָאה ךָאד
 השעמ ייװ ,רֶערנֶעּב טַימ טרעֶיצֶעגסיֹוא יז ןָעּבָאה ןּוא ןֶעדניּבנַײא

 ַערֶעַײז ןַעשִיװצ קנַארש ןַיא טלָעטשֶעגקֶעוװַא יז ןֶעּבָאה ןּוא ,םִיֹוג
 םיררש יד , ארמג יד , ןָעועִיוועג יז ןֶעּבָאה ןּוא ,, , ת'ולסּפ:ףַײרט-
 רַימ סָאװ ,ארמג יד יא טָא : ַײז ּוצ ןָעמּוקָעג ןֶענֶעז םָאװ תֹורשּו
 ,ןרָעטֹלֶע ָערֶעזנּוא ןוֿפ טנשריָעג ןֶעּבָאה

 - -עשר םָעד ןוֿפ םִיֿפ יד רֶעטנּוא ןֶעגֶעלֶעג ןיא ארמג יד זַא
 עג טשִינ יז טָאה -- ןֶעווָעג הובמ יז טָאה סָאװ -- רֶעטָאֿפ רַעַײז
 יר ןָענָארטָעגרֶעּביא יז טָאה תֹונ בכ סםיֹורנ טַימ ,טצֿכערק
 .ןּוהמָעגנָא רהָיא טָאה עשר רֶעד סָאװ ,תֹוּפרח יד ,תֹונֹויזַּב

 ,דנוּבנַײא םָענַעש םָעד ןיא ,קנערש ָץנֲעש יר ןיא טרָאד
 ,ארמנ יד טצֿכערק---ייז ןֶעזַײװ ּוצ, טלָעטשעגנַײרַא יז טָאה ןֶעמ ּואווי

 ,רֶענַײא רֶעדֶעי ןֶעצֿכֶערק ַָערהַיא טרָעה לַיטש רֶעד ןיא
 , ךִיז ןיא המשנ ַא רָאנ טָאה סָאװ

 ארמג יד טלָאװ סָאװ , רֶעצַימיא ןֶענַיֿפעג ךיז טלָאװ סֶע זַא
 ?תיּב ןַיא ןֶעגָארטֶעגקֶעװַא יז ןּוא טרָאד קנַארש ןוֿפ ןֶעמּונָעגסיֹורַא
 ץרֶעטנּוא טהָעטש סָאװ ,ןַײרַא "תומש, ןָעטסַאק ןַיא , ןַײרַא שרדמה
 ןֿפיֹוא תֹושודקה תֹומש ראש טַימ ןֶעּכָארגֶעּב יז לָאז ןֶעמ זַא ,,ןֶעוויֹוא
 .םיּובׁש ןֹוידּפ ןּוֿפ הוצמ יד וועג םייקמ רֶע טלָאװ---"םוקמ; ןֶע גילַײה
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 .געוֶו יִא תֶּבַׁש
 טינ ָאד טהֵעג לָעטרדניװ ַא ןוֿפ זָאלּכ ַא ּוליּפא ,טסהָעז ּוד

 יד ָאד ןָעלַאֿפ ןָערַאומָארט ָענרָענַײטש ןַײק ףיֹוא טַינ ,ןָערָאלרָעֿפ!
 רָעד ָאד טזָאלּב ןֶערֶעיֹומ ַענרֶענַײטש ףיֹוא טַינ ,ןָעלהַארטש:ןענּוז
 ןוֿפ רֶערָערָעי ;םּורַא קִילּב ןַײד רָאנ ףרַאװ ,גנַילהִירֿפ ןוֿפ דנַיו
 ,ררֶע רֶעד ןַיא ריהט ָעַײנ ַא טנָעֿפֶע ךֵעלָעטדנַיװסגנִילהַירֿפ יד
 זָארג עַײנ ןָעּבעל םּוצ םיֹורַא טֿפּור ןּוז רֶעד ןוֿפ להַארטש רֶעדעי
 ןַעּפָארט:יומ יד ,ַײז טַײנָעּב דנַיװ רָעד ןּוא ,דרָע רֶעד ןּוֿפ ךֶעלּפָעק
 עקַאטשָעג יד ,..םּורַא טצָארּפש טלָעוו ס'טָאג ןוא ,ןָא ַײז ןֶעיִאּפ
 רַעַײז טַימ ןָעֿכיֹוהֶעּב ןּוא ןָעטֿפול רֶעד ןַיא םּוא ךַיז ןָענָארט תֹוחיר
 ...גָעוו ץֿפיֹוא ןֶענֶעגֶענֶעּב ַײז םָאװ ,ץלַא םָעטָא

 ,ףרָאד ַא ןוֿפ ,טרָאטש ןוֿפ טַײװ ,גָעװ ןַיא ךיא ןִיּב םַאזנַײא
 טשִינ ךָאנ זַיא חסּפ רֶעד .ןָעטַײּב עגיטֿפַאז ענַירג ךַיז ןָעהַיצ םּורַא
 :ָארּפשרָעדנַאנַאֿפ םַַײּב ךָאנ ןֶעטלַאה ןֶעסְקִיוָעג יד ,רָעּבַירַא גנַאל
 ןַײק ןוֿפ טָערנָעלּברָעֿפ טשִינ ךָאנ ןָערָעװ ןָעגיֹוא ענַײד .ןַעצ
 ןַײא ןיא לַײװרָעד ךָאנ טלַאה ץלַא ,ןַײנ -- ,טכּורֿפ רֶענִיטַײצ
 .י י ןָעצָארּפשי

 ָץְנִירג ץנַײלק ,טרָאד ןּוא ָאד ץרַאװש ךָאנ זַיא דרֶע יד
 ךֶעלמּולּב ענַײלק ,ךָעלֿפָעלַײמ ענַײלק ָצרֶעַײו ןֶענֶעֿפָע ךֶָעלמֲעַּק
 ךִיז ןָעהַערֿפ ,תֹולעּפּתה טִימ ,ךֶעלגיֹוא ָעשרֶעדנִיק יו ,םּורַא ןֶעקּוק
 ,.י ןַעֿכַאל ןּוא

 טהָילּב ןּוא טסקַאװ ,ןֶעניֹוא יד ףיֹוא טסקַאװ ץלַא ןּוא

 ַא ךיז טַײרּפש ,םָעלַא םָעד רֶעּביא ןֶעּביֹוא ןּוא ,.. .רֶעדנַאנַאֿפ
 ,ָאטשַינ רַענַײק זַיא םּורַא ןּוא ,לָעמִיה רֶעֿכילהַערֿפ ַא ןּוא רֶעטַײרּב
 :ױלּפ יד ףיֹוא לֶעְקֶעּפ ןַײד ,ּוטוַיּב םַאזנַײא .םָענַײא רָיד רֶעסיֹוא
 ןּוא ,טַײװטַײװ טסהָענ ּוד ןּוא ,דנַאה רָעֹד ןיא קָאטש רעד ,םָעצ
 ןַײק ָאטשִינ ,ָאטשִינ רָאג ןַיא טלָעװ ןַײק זַא ,רָיד ךִיז טֿכַאד סֶע
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 ףיוא ּוטַיּב רֶענַײא ,רַיד רָעטנִיה טשִינ ,רַיד רַאֿפ טשִינ טרָאמש
 םּורַא סָאװ ,ץלַא רֶעּבִיא רֶעשרֶעה רֶעד טוַיּב ּוד ןּוא טלָעװ רֶעד
 י.י. ריר

 =ערּב ןּוֿפ רנָעוװ יד ,לָעזַײה ןַײלק ַא טהָעטש רלַאװ ץרָעטנַיה
 ,רָעצרַאװש ַא ךַיז טּביֹוה ךַאד:לָעדנַיש ןָעטליױֿפּוצ ץרֲעּבִיא . רֶעֹמ
 ,ךִיז רַאֿפ טהָעטש לָעזַײה ןמלק סָאד ,ןָעמיֹוק רֶעטמִירקֶעגסיֹוא'נַא
 =עג טשינ תֹוכייש ןַײק רָאנ טלָאװ סֶע יו יֹוזַא ,ןַײלַא ןּוא םנַײא
 סֶע ןּוא טהָעטש םַָע , טלָעוו רֶענִירעּביא רֶעצנַאג רֶעד ּוצ טַאה
 ,רנֲעה יר ןיא קָעה טימ רֶעקָעהצלָאה ןָעמּוק גָאט ָעלַא ,טהָעז
 =רָעֿפ ףעִיט ךִיז ןיא טלַאה לָעזַײה ןַײלק סָאד ןּוא ,רֶעמיֹוּב ןֶעקַאה
 רָעד ךַיז טהָיצ טַײז ןַײא ןוֿפ ,..,רֹוס ןֶעגָירֶעיֹורט םָעד ןֶעגרָאּב
 טינינמ ךס ַא יװ ,ןָעהֲעטש רֶעמיֹוּב עגַיטֿפַאהגַײװצ ָץֿכיֹוה ,דלַאװ
 ענַײא ןָעגַײװצ ךַיז ןֶעהַיצ טַײװ רֶעד ןַיא ןּוא ךיֹוה רֶעד ןַיא ; ןָערּוי
 +'יןַײרַא דלַאװ ם'ניא ףעִיט ןָעדנַיװשרָעֿפ ןּוא ,ַעֹרֲעדנַא יד ךָאנ
 ןּוֿפ .,.םניֹוזַא םִיּפָע ןַאהרַאֿפ םִיווָעג זִיא ,רלַאװ ןָעֿפעַיט ןיא טרָאד
 טֿפױול ןּוא לָעֿכלַעװק ַא ןָעֿפיֹולּוצ רנִיוושענ טמּוק דלַאװ ןַעטַימ
 טָאה דלַאװ ןָעֿפעִיט ןַיא רֶעצִימֶע יו יֹוזַא ,,ךַיז טלַײא ןּוא ,רָעטַײװ
 רֶעד רַאֿפ ךיז ןֶע גָאלק ּוצ טֿפיֹול רֶע ןּוא ,ןּוהטָעג סָעטֿפָעלש םהָיא
 ...םֹמָערֶא ָעֿכִילרֶעמּומ ָץרהִיא ןַיא ןָעלַאֿפּוצנַײרַא ,ךַײט-רָעטּומ
 ,סָאװ םִיּפָע ךָאנ ךַיז טהָעז ,רֶָעדלֲעֿפ יד רָעטנַיה ,םקנִיל טַײװ
 ,,,טָאג ןַײא טסַײװ --- זיא סָאד סָאװ רֶעַּבֶא

 ,רלַאװ ןָענַעק טקנּופ ,לָעזַײה ץרַאֿפ סָאװ ,לֶעקנֶעּב ןיֿפיֹוא
 עגנַאל סיֹורַא ךיז ןֶעהָעז טָעלַישז ןַײז רֶעטנּוא ןוֿפ . ןיִמיִנֹּב 'ר טציז
 * ןַײרַא טלָעוװ רֶעד ןַיא טקוק ןּוא עקלּויל ַא טרָעֿכיֹור רֶע ,תַיצִיצ
 ץטַימ רִימ ּוצ םקנַיװ ןּוא ,ןָעטַײװרֶעד ןוֿפ ךָאנ ךימ טהָעזרָעד רַע
 ןַז רימ ךיא שטַײטרָעֿפ ---'רֶעטֶעֿפ יר ,לחֹומ טַײז .רָעגנַיֿפ
 ןיא חטש רֶעֹד -- טשַינרָאג ךָאנ ךיא רֶעה ןֶערָעה רָעֹּבֶא ,קנּואװ
 ,טַײװ ּוצ ךָאנ

 ,גנַאל ןוֿפ ָאד ןיֹוש טניואו רֶעטֿפֶעו=דלַאװ רעד ןימינּב
 .ןֶעדַײז רֶעטלֶע; רֶעטֹלֶע ןַײז ןוֿפ ךָאנ טנישריִעג רֶע טָאה לָעזַײה סָאד
 לָעוַײה סָאד ןָעֿפַאשֶעּב טָאג טָאה 'םִיחרֹוא תסנכה, ןַימ ַא םָעֹּפָע
 לוֿפ ַא . ןהָענּוצנַײרַא ּואו ןָעּבָאה לָאז רּוי ַא ,גָעװ ןַעטִיט ןיֿפיֹוא
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 טמּוקָעּב סָאד ---טיֹורּב צרַאװש קַיטש ַא ,ךלֵימ-רָעיֹוז לָעסִיש-
 ןָעֿכַאז ָץֿכלָעזַא רַאֿפ ןימינּב לָיװ דֹלָענ ןַײק ,טסַיזמּוא רֶערָעדֶעי

 זיא ,קרַאמ ןַיא סיֹורַא סָע רהיֿפ ךיא זַאי .ןֶעמהָעֹנ טשִינ
 ער ןַיא ךָאנ יא סָאד ןמז לּכ רֶעּכָא --- ןימינּב טנָאז ---הרוחס

 יו טטהָענ ןָעֿכַאזּבּוטש רַאֿפ ןּוא ,'ךַאזּבּוטש, ַא סָאד זַיא םַײה
 ,"טשַינ דלֲעג ןַײק:

 ; .ןענָעקטנַא רַימ ןְעגנַאנעג יא ןוא ןֶענַאמו שָענֿפיֹוא זִיא רֶע
 .ןָעטרַאװּבָא לָאז ךִיא , ּפָאק טיט ןֶעטַײװ ןוֿפ רָימ טלעקָאש

 ? רּוי ַא טהֲעג ןָענַאװ ןּוֿפ ---

 ףיֹוא ןֶעהַיצּוצנָא  ,ןינָיטסָאג ןַײק ץָעלֲעשטס ןוֿפ יַאדוַא --
 ןַעֿפָערט רֶע טבּורּפ -- תּבשִ

 םִימ טֿכַאמ ןּוא רֶע טגָאז ---טגוטָעּפשרָעּפ ןיֹוש ּוטסָאה --
 דנַאה רָעד טִימ טזַײװ ןּוא ,רֶעטנּוא ןיֹוש טהָעג ןּוז יד : דנַאה רֶעדִי
 ,רלַאװ ץ'רֲעטנַיה סָאװ ,לָעמִיה ןָעטיֹור ןיֿפיֹוא:

 רָעד ףיֹוא ךַיז ךַיא ָעווָערַיקרָעֿפ ,ךס ןַײק גָידנָערָעלק טשִינ
 ,לָעזַײה ןַײז ּוצ טרהִיֿפ סָאװ ,עקשזָעטס:

 ןַעּבַיז זַא ---לַײװרָעד רַימ רֶע טגָאז --- טּבַײרש ,חּול רעד --
 .ףנָיֿפ ךָאנ ןיֹוש זיא סֶע .טֿכִיל ןָעמ טשנֶעּב רֶע גַײזַא:

 ךַעלטַײש יד ךָאנ נט יד טלהָעצֶעג ןָעּבָאה םָעטַאט ענַײז
 ןּוא .ָעּבורה ץ'רֶעטנַיה ןֶעּעגּוצ גָאט ָעלַא ןֶעגעלֿפ ַײז סָאװ ,ץלָאה
 לָעמִיה ןוֿפ ןהָעזסיֹוא םָעד ךָאנ ןֶעגָאזרָאֿפ ַײז ןֶעגָעלֿפ רֶעטָעוו םָעדי
 ,חּול ןוֿפ ןיֹוש ץלַא סָאד םַײװ ןימינּב רֶעֹּבֶא:

 טהָעטש לָעוש ץֿפיֹוא ,לָעוַײה םּוצ רֶעטנּוא ןֶעמּוק רַימ
 ןּוא עקלַײשטַאֿפ עסַײװ ַא יז טגָארט ּפָאק ןֿפיֹוא ,ָענֶעדּוי ָעֿכיֹוה ַא;
 . ןַענָערֿפ ןֶעלָעוו םָעֹּפֶע םהָיא א יז יו יֹוזַא ,ןַאמ ןיֿפיֹוא טקּוקי
 ךֶעלדַײמ ָענַײלק ַײװצ ךיז ןָעטלַאהָעּב ךומרַאֿפ רהָוא רָעטנִוה
 רהָאה ָערֶעַײז ,ךָעלמ;נּפ ָעטנֶערּבַענּבָא ָערֶעַײז טַימ םיֹורַא ןַעקּוקי
 ףיֹוא ןֶעקּוק ַײז ,טרֶעּביֹושּוצ ןֶענעז ךִילּבלֶעג ּבלַאה ,ךַילטיֹור ּבלַאה
 .לָעֿכַײמש ןָעשרָעדנַיק ַא טימ רימ-

 ַא בעַיג ךיא .תּבש ףיוא חרֹואינַא ןַעּבָאה רָימ , ַעּביֹוט ---

 ;ןֶעטַײדַעּב ףרַאד לָעקָאש ןַײמ .ּפָאק ן'טִימ ָענֶעדּוי רָע ּוצ לָעקָאשי
 טסַײװ ,טהָעטש ָענַערּוי יד --- 'דנֲעבֶא ןֶָעטּונ; ,"ןענרָאמ  טּונ,-
 ןּוא רתָעק ַא ךַיז יז טִיג גנולצּולּפ רֶעֹּבֶא . ןּוהט 'וצ סָאװ טשִינ:

 ,לַעזַײה ןַיא ןַײרַא טהָעג:

 יא עד
, ,,+ 
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 -:ָאה ,רלַאװ ןֶעטלַא םָעֹד טקַאהָעג טָאה ןָעמ זַא ,לָאמַא --
 ,,רָאטנַאק ַא ןָעווֲעג ןיא סֶע ןּוא ,סםָערַאֿפָאש טניֹואווָעג ָאד ןֶעּב
 =רֶעד -- ןֶעזֶעווֲעג ןיא הרֹוּת:רפס ַא ןּוא ,ןינמ ַא ןֶעוָעווֲעג ָאד זיא
 , ןימינּב 'ר רָימ טלהָעצ

 ןַײמ סָאװ ,ָעטשרֶע סָאד ,ּבוטש ןִיא ןַײרַא ךַימ טרהִיֿפ ןֶעמ
 =םיֹוא ןֶעהַעטש סָאװ ,געירק:ךלִימ --- זַיא ןָעדַײשרֶעטנּוא ןֶעק קָילב
 .ילמלַאק זיא לֶעּביטש ןיא ,קנֲעּב ץגַיֿפלַימ ַײװצ ףיֹוא ַעטלעטשֶעג
 ןּוא ,ךלִימ-רעיֹוז םִימ ּפָעט עלוֿפ ןֶע ןֶעהַעמְש רעטסנַעֿפ יר ףיֹוא
 .לעזַײה ןֶעצנַאג ן'רעּבִיא ךיז טגָארט ךּורָעג רֶעטָעֿפ 8

 ּפֶעצ ָץצרַאװש ַײװצ טָימ לֶעדַײמ ךיֹוה ַא ןַײרַא טמּוק דלַאּכ
 יד ךיז ןעהעז לעדַײל ק ןָעטיֹור םָעֹד רֶעטְנּוא ןוֿפ ,ּפָאק ץֿפיֹוא

 טּבֶעוװש ןָערהַיא טֿכִיזעג םָענֶערָאװֶעג:טיֹור םָעד ףיֹוא ,סִיֿפ ָץסיװרָאּב
 .,רֶעַײא ּברָאק ַץלּופ ַא ןַײרַא טגָארט יז ,לָעֿבַײמש רֶעגְירֲעמעש ַא
 .רֶעמַאק ןָעטַײוװצ ןַיא ןַײרַא לענש יז טהֵעג ,ךַימ טהָעזרָעד יז יו

 -רָאנ טהֵעג יז ןֶעוו ,לָאמ ןֶעדָעי .ךַיז טמָעש לֶעדַײמ סָאד
 ןּוא ןַעלמיֹור ּוצ ןֶעקַאּב ָערהִיא ןָא ךַיז ןֶעּביֹוה לָעּביטש סָאד ךרוד
 -ָעטש טלָאװֶעג טשינ רהָיא ּבָאה ךִיא .ּפָאק םָעד ּבָארַא טזָאל יז
 .תּבש רֹובּכל ןעשַאװמורַא ךַיז קָעװַא ךִיא ןִיּב ,ןָער

 טֿפיל ַײװצ ןָענֶערּב סֶע .ןַײר ןּוא טמַארָעגֿפיֹוא זִיא זיֹוה סָאד
 .םוצ ןיא שיט רֶעד ,רָעטֿכַײל עטנַינַײרֶע גסיוא ,ָעטלּונָעּב ַײװצ ןַיא
 ןָענֶעז תֹולח יד .ליטש זַיא םּורַא ,ךוטשיט ןָעסַײװ ַא טַימ טקֶעדָעג

 =שִילּב ןַײװ ָעטיֹור סָאד ,לָעכַיטשַיט סַײװ ןַײלק ַא טִימ טְקֶעדֶענּוצ
 .ףיֹוא ,םּורַא ןֶעהֲעטש תֹוסֹוּכ יד ןּוא ,לָעשָעלֿפ ןֶערָאלק ןיא טָעשמ
 .רֶענֶעשַאווָעגסיֹואינַא ,עטַאט רֶעד ,תּבש ןּוֿפ טסַײנ רֶעד טהּור ץלַא
 רַעגַידיתּבש רֶעד ןַיא ןָאףֶעּביֹוא שַיט םַַײּב טהעטש ,רָענַײר א ןּוא
 'יר ,רּוריס ַא ןוֿפ "הננרנ ּוכֹל, לֹוק ןיֿפיֹוא טגָאז ןּוא ָעטָאּפַאק
 רֶעיַילש ןעגיר'תּבש ןֶעסַײװ ַא טַימ ,ָענָעשַאוָעגמּורַאנַא ךיֹוא ,ָעמַאמ
 ןיא ךָעלֲעדַײמ יד .הניחּת ַא ןיא טקּוק ןּוא טצייז ,ּפָאק ןֿפיֹוא
 .ןֶערָעה ןּוא ליטש ןֶעצִיז ךעלכּוטרַאֿפ ץסַײװ טיט ךֶעלדַײלק ָעיֹולְּב
 .,ָעֹלָע גַײֿפ ,רעטֿפָאט ָערָעטלֶע יד ןּוא .ןָענװַאד טנָעטַאט ןַיא ןַײא ךיז
 יז ,שֵיט םַײּב ְךיֹוא טציז ,ּפָעצ עצרַאװש ָעגנַאל ַײװצ ייד טִימ
 .גטֿכַארטרָעֿפ זיא יז ,ךִיז טלֶעטיֹור טֿפיזװ עג סָאד ,טשִינ יֹוׁש ךיז טמעש

 ךָעֿכַאװ םִנָעניֹוּב ָ!װ ,ןָעמֶערּב ַײװצ ןּוא ,ןָעשטשִילּב ןָעגיֹוא יד
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 ,ןֶע גַײװש ןּוא ץלַא ּוצ ּוצ ךיז ןֶעקק סָאװ ,ןָעגיֹוא יד ּבָא ןֶעטָיה ןּוא
 יד ןֶעּכֲענ ָץנַײא טרַאה ןָענַיל ן עּפיל ץנַיטֿפַאז ַעטיֹור ייװצ יד

 ..י םָעֹּפָע טֿכַארט ןּוא טצִיז ָץלֶעגַײֿפ ןּוא ,ָץֹרֶעדנַא
 .ײּוצ רָאנ לֹוק סנָעטַאט םָעד ,גָיד'תּבש ,ליטש זה ןיא םִע

 . ןעֿכרָאה ןּוא צי ָעלַא ,לָעוַײה ןָעצנַאנ ן'רֶעּבִיא ךִיז טַײרּפש
 רָעד ,ןַעֿפָא זיא רֶעס סנֶעֿפ לד רָעטסנָעֿפ ןֶעּבֶענ הָעטש ךַיא

 יא טֿפלָעה ףיֹוא טליהָעגנַײא .,גנַאל ןיֹוׁש טֿפָאלש דלַאװ רָעמלַא
 ןּוז יד ,קסַאילּב רָעטיֹור ַא ךָאנ ךַיז טהָעז לָעמַיה קֶע ןוֿפ ,לֵעּבַענ
 דלַאװ ןַיא ףעַיט ץִינרָע טרָאד טדנַיװשרָעֿפ יז ,רָעטנּוא טהָענ
 יּבר ןיא ןַײא ךַיז טרָעה ןּוא טהַעטש דלַאװ רָעטלַא רָעד ןּוא
 ןּוא םִיּפָע טֿכַארמ ,טרָעה ,תּבש לּבקמ ןַיא סָאװ ,לֹוק ס'נימינּב
 ,. .טגַײװש

 טימ םִינ ,רָעֿכַעה ןּוא רֶעֿכָעה ץלַא טנֶעװַאד ןימינּב 'ר ןּוא

 :הריפס זַיא סֶע -- תּבש לּבקמ ןימינּב 'ר זַיא החמש רֶעגַידֶעּבֶעל
 ןיא 'יוװד הכל, רָעד ,טרָעיֹורטרַעֿפ טצַיא זיא דוי רעד ,טַײצ
 החמש רָעלַיטש  רֶעטרֶעיֹורטרָעֿפַא טַימ .,רֶעגִירֲעיֹורט ַא ְךיֹוא
 ,.תּבש םָעֹד ףיֹוא ןימינּב 'ר טמהָענ

 ןּוא ,תּבש ץ'ֿפיֹוא רָאנ טרַאװ ןּוא ,טַײרג זיא םּורַא ץלַא
 ןֶעמּוק טָעוװ ,רלַאװ ןַעֿפעַיט ןּוֿפ ןָעמּוק רֶע טָעװ דלַאּב ,רלַאּב טָא
 ... ןעמַײרּפשּוצ ץלַא ףיֹוא ךַיז םָעוו ןּוא

 .ןַע'נימינּב 'ר טֿכרָאה ןּוא טרַאװ ןּוא טהֲעטש םּורַא ץלַא
 ןיֿכָאנ טקנַעּב רַע .ןַײז תּבש לּבקמ ךיֹוא לַיװ דלַאװ רָעטלַא רָעד
 ןָענָעז רֶעמיֹוּב יד רָעּבֶא ,ןָעגָיטֿפעמלַא םָעד ןֶעּביֹול לָיװ ןּוא תּבש
 טגָאז רֶע ,רוּבצ חילש רֶעַײז סָאד יא ןימינּב 'ר ןּוא .,. עמומש

 .תּבש רעד ןהָעג ּוצ טמּוק םָא ןּוא ,,,ןָעֿכרָאה ַײז ןּוא ,ַײז רַאֿפ
 ,רנֲענָעג רָעצנַאג רֶעד רֶעּבִיא ךַיז טַײרּפשּוצ ןּוא

 טמּוק רָעטסנָעֿפ ן'כרּוד ,ָעהּור לוֿפ זַיא ןּוא טנַײװש ץלַא
 .טְקַערָענּוצ ןֶענעז תֹולח יד ,ןָענַערּב טֿכיל יד ,תּבש רָעד ןַײרַא
 עגַיר'תּבש ןיא .ָעֹלַא ןָעצִיז ךּוטשִיט ןָעסַײװ ן'טימ שיט סו
 ; טגנַיז ןּוא ןֶעגָעקטנַא םיֹורַא טהָעג עטַאמ רֶעד ןּוא ,רֶעדַײלק

 !םולש םכילע ,םכילע םילש

 טנערּב ּפמָאל יד ,סיֹוא ןֶעהַעג טֿכַיל יד .תּכש ןוֿפ טֿכַאנ יד
 ןּוא גָידנֶעצַיז ּבלַאה ,שיט םּורַא ןֶעצִיז ךָעלדַײמ יד ,לָעה ךָאנ
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 ןּוא ,ךָעלטדנַעה יד ףיֹוא ךֶעלּפֲעק יד ,טִיהרָעטנהָעלָעגנָא ּבלַאה
 ףיֹוא טקּוק ,שִיט ןוֿפ לָעקנַיװ ַא ַײּב טצִיז עמַאמ יד .ןָעֿפָאלש ַײז
 :ַעגנָא ,ןָא:ןָעּביֹוא 1 עטַאמ רֶעד ,טֿכרָאה ןּוא טֿכיל עדנ'סֹונ יד
 טַײק רָע ,ּפָאק ץֿפײא עקלּומרַאי ַא טַימ ,להוטש ן'ֿפיֹוא טנהָעל
 עלָעניוֿפ ,רֶעטֿכָאט ָערֶעטלֶע יד ,ְךיֹוא טֿכרָאה ןּוא ּבָאּב ָעטֿבָאקֲעג
 ,ּפמָאל ן'רַאּפ לָעֿכיּב:השעמ ַא םָעּפָע םנֶעיול

 עֹּפָע לָעֿכִיּב ןוֿפ לָערַײמ םָאד טנָעַײל גיהּור ןּוא ליטש
 ָאה םָאװ ,קירצ ןָעסיֹורג ַא טִימ ןעֿפָאלרעֿפ זיא סָאװ ,השעמ ַא:

 מגעלֿפ גָאטַימ ךָאנ גָאמַײרֿפ ַעלַא ןּוא ,תּבש םָעֹד טִיהֶעגֹּבָא רהָעֹז
 לָאמַא טָאה קידצ רֶעד ןּוא .ּבוטש ןוֿפ ןהָעגסיֹורַא טינ ןיֹוש רֶע
 ,:אטשרָענָאד ,גָאמ:רָעטנַיװ ַא ןֶעוֶעווָעג זיא םָע . טָעשודנָאלּברֶעֿפ
 למ ,תירּב ַא ףיֹוא ףרָאד ןֶעגְיאַײּברעד ַא ןִיא קָעװַא זַיא קירצ רֶעד
 ןַעלַאֿפעגסיֹורַא ןַיא ,קָירּוצ ןֶעגנַאנָעג ןיא רֶע זַא ,רנִיק ַא ןַײז .ּוצ
 קידצ רָעֹד .גָעװ םָעד ןֶעגָארטרָעֿפ טָאה ןּוא הָענש רֶעסיֹורג ַא
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 .ףיֹוא ,דלַאװ ןַיא ןֶע גיטֿכָענ טוּומֶעג טָאה ןּוא טָעשזדנָאלּברָעֿפ טָאה:
 ללּפתמ זִיא ןּוא רעצ סיֹורג ןַיא קידצ רֶעֹד זיא ,גָאטַײרֿפ ,ןֶעגרָאמ
 ,ןַײז ּוצ תּבש ללחמ ןֶעוָאלרֲעד טִינ םהָיא לָאז רֶע ,טָאג ּוצ
 רָעד .ףלָעװצ םגָאלש רֶעגַײז ַא ץִיגרֶע ןוֿפ רֶע טרֶעה גנּולצּולּפ-
 טשִינ רָעטַײװ לַיװ .רֶע ---םיֹוּב ַא רָעטְנּוא ּבָא ךַיז טלָעטש קירצ
 טהָעטש רֶע טשרֶע --קוק ַא טַינ רֶע .תּבש ןיֹוש זִיא סֶע -- ןהָעג
 טהָעז ,ץַאלַאּפ ןַיא ןַײרַא טהָעג קידצ רֶעד .ץַאלַאּפ ןֶעסיֹורג ַא רַאֿפ
 -וטשַיט ןָעסַײװ ַא טַימ טְקֶערֶענּוצ שיט ַא טהַעטש גינַײװניא רֶעי
 עםַײװ ןָעגנַאל ַא טַימ ןַאמ רֶעיֹורנַײזַײרג ַא טצַיז שַיט םִַײּב ןּוא

 לא עקשיפײקַאּבַאט ָץנרֲעּבלִיזַא רֶע טלַאה רנַאה ןַיא ,דרָאּב

 יי םבילע --- "םכילע םולש, ;רָעטנּוא טהָעג רֶע , טנרָעלי
 ,.תּבש ןָעטלַאה זנוא ַײּב ּוטסֶעו ,טָעשזדנָאלּברָעֿפ טָאה דּוי ַא

 יד ,טֿפָאלש דלַאװ רֶעד ,לָיטש ,רָעטסנַעֿפ םַײּב הָעטש ךִיא
 עלֶעגַײֿפ םָאװ ,השעמ יר ךיֹוא ןָעֿכרָאה ןּוא ליטש ןֶעהַעטש רֶעמיֹוּב
 ןַעקנַיװ ןֶערָעטש יד .,,םָעֹּפָע טשיֹור דלַאװ ןַיא ףעִיט רֶעּבֶא ,טנֶעַײל
 ,גָיר'תּבש זַיא ץלַא ,טהּור ץלַא ,ןח לעיֿפ יֹוזַא טָימ לעמִוה ן ּוֿפ סָעּפָע

 םיָעלֲעגַײֿפ ןּוֿפ קירצ רֶעד סֶע ןַיּב ךִיא זַא ,רַימ ךיז טֿפַאד סַע ןּוא == |
 יי ןוּתחּתה ןדע:ןג ןִיא טעשודנָאלּברַעֿפ תּבש ףיֹוא טָאה סָאװ ,השעמ:
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 95 ,שַא םֹולש
 עלשלשישישייריר רע עי ערי יע טשעט רע עט, עט, טעא.צא שרשרשרשרשרשרערשרערעתל שערי שלש עטר יי יי עת ע

 ץעֶעֶמעֶׁש ןייק געוֶו םעֶד ףיוא
 :רָעֿפ רֶע טרָעװ םַײװ ץֶענרֶע ןּוא ,ךיז טהָיצ גָעוו רעד ןּוא

 רעד ןּוא ,גרַאּכ ַא סא ,רערלָעֿפ יד ןָעשִיוצ טָעשזנָאלּב
 ףֹורַא -- רֶעדלָעֿפ יד ןּוא ,רָעדלָעֿפ יד ּוצ ּבָארַא טלָעֿבַײמש לָעמַיה

 ללַא ;טסָעֿפ זַא- , א ַײּב רָעֿכַיז יֹוזַא ,גָיהּור יֹוזַא זַיא ץלַא ןּוא
 :םָעֿפ ַא טימ רָעֿכיז טלָעצרָאװעגנַײא ןַיא ץלַא ,רָאלק יֹוזַא זַיא םּורַא
 ןַעשַיװצ ,םּורַא עשזנָאלּב ןַײלַא ךַיא רָאנ ,דרָע רעד ןיא רֹוסי ןָעמ
 ןוא לָעמִיה ןָעשַיוצ ,ךַיא ןַײמ ,ןָעשזנָאלּב ןּוא ,,,ררֶע ןּוא לָעמִיה
 יז לעמִיה ןעשַיװצ ,,,גנַאל ןֶערהָאי ,גנַאל ןֶערהָאי ךַיא לֶעוװו דרֲע

 :ײטש עַעסָאש יר ןּוא ,ׁשִינֲעֿפֶעשֲעַּב ם'טָאנ ַײלרָעלַא ןָעשִיוצ ,דֹרָע
 ,רימ ןַענָאז ןרָעמּונ יד םַימ רֶענַײטש יד ,סקנַיל א םטֿכָער רֶענ

 הרבח רֶעֹד ןוֿפ ןָעֿפױלטנַא ,ךיז ןָעסַײרסיוַא ,סָעלַא ןוֿפ קָעוװַא זַא
 ,טַײּברַא רֶעַײז םּוטָעמּוא ,ןָעשנָעמ םּוטָעמּוא ,,,טֿכַײל א טשִינ זיא
 ,דנָעה ָעֹרֶעַײז

 לָעמַיה םּוצ ןֵענֲעק דנֲעה ַעֹרֲעַײז סָאװ , ךַיא טֿכַארמ ,טּוג ךָאנ
 ףיֹוא ןָעטְסָאמֶענּבָא ךיֹוא םהֵיא ַײז ןָעטלָאװ , ןָעֿכַײרגרעד טשִינ
 עסֹורגַא ךז טלָאװ טַײצ רֶעד טַימ ,,,ןָעלַײמ ןּוא ןעטסרָאיװ

 ּוצ לָאּפָאנָאמ ַא ןָעמּוקֲעּב טלָאװ ןּוא טֿכַאמָענ טֿפַאשלָעזָעג:סנָאיצקַא:
 ןֶענָאילַימ ןּוא ,.,ןָערָעטש יד ,הנבל יד ,ןּוז יד ןָערַיטַאָאלּפסקע
 ןּיא ,,,"םנֲעּבַאלש , ןָענָאילימ ןּוא ןְעווֲעג ןָעטלָאװ ?םעקִינוװָאנישמכ ,-
 ןעשַיוצ טַײװ ןּיא ,,ךיז טהָיצ גָעֹװ רָעד ,ךיז טרָעֿפָעלש םָע

 ײַּבָא תונחמ ָעצנַאג ןּוא ,ןעלקנוט ּוצ ןָא טּניֹוה דרָע ןּוא לָעמִיה

 ןּוא 6 ןּוא סירַא דו ןֶעהַיצ ןָעקלָאװ רֶעקיטש ָצנֶעסִירֶעצ
 ןּוא ,,,רֶעּביא ךַיז ןָעסַײר ןּוא ,ןָעמַאזּוצ ךייז 2 הע ןּוא ,ךַיז ןֶעקּוש
 ;ֿפרּוד ןּוא טֿכַײל ןּוא ,ךַיז ןָערֶעַײלש 0 לָעמִיה רָעקיטש ָץֶרָערנַא



 .ץֵענֲעמֲעש ןַײק גָעוו םָעד ףיֹוא 100
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 ךד ןעהַיצ רֶעַײלש יד ןּוא ;רָעַײלש ַענרֶעּבליז יד ןַענעז גיטֿכַיז
 ,,ךַילדנַײרֿפ יֹזַא ,ךַילמַײה יֹזַא טרָעװ סֶע ,ךַיז ןֶעטֿפֶעהֶעּב ,ףיֹונּוצ

 ,,,שִינָעטְלֶעהֶעַּב ןיא טלעיּפש ןָעמ ךַײלג

 ם'טָאג !םיֹוא ,,,טשִינ ןָעמ טהָעז לָעזַײה סָעגיצנַײא ןַײק ןּוא
 ײומ יד ןּוא ס'מלוע לש ֹונֹוּבר םָעֹד רָאנ סמָענַײק טשִינ -- ,טלָעוו
 .,ןֶעלמַיה ָעטְקֶערֶעּביוט יד ּוצ ּוצ ךיז ןֶעּיֹוה רֶעדלעֿפ ָעטְקֶעדֶעּב
 םָע ןּוא דֹרֶׁע רֶעֹד ּוצ ּכָארַא ךיז ןעזָאל ןעלמיה ץטֿכַײֿפ יד ןּוא
 =ןָעֹרג ָענֶעסקַאוָעגנַײא יד ןּוא ,,,ם'טָאנ ןַײא יו ,טלָעװ ןַײא טרָעוו
 ,רניק ַא םֶעֹּפָע יו ,רֶעֿכיז ,ליטש ךיז ןֶענֶעווֶעַּב ררֶע רֶעד ןַיא ךֶעל
 =רֶעֿפ ךיז גידנעלעיּפש ,םיֹוש םָעמַאמ רֶעד ןַיא ךַיז טגעיװ סָאװ

 ,גִירנֶעגינֶעג

 ףיז רַאֿפ ךימ ךַיא םהָעשרֶעֿפ , ץלַא סָאד הָעז ךַיא ןָעוו ןּוא
 סָאװ ,רֶעזֲעַרג ָעלַא יר ןוֿפ רֶעֿכֶעַה ןַיּב ןַײלַא ךיא סָאװ רַאֿפ ,ןַײלַא

 רָעד ןַיא טלָעצרָאװֶעגנַײא ,ןָעסקַאװעגנַײא זיא ץלַא ,םּורַא ןֶעסקַאו
 .ףךימ 0 ךִיא יו יֹוזַא םָעֹּפָע ,םּורַא ךירק ןַײלַא ךיא רָאנ ,דרֵע
 .ּבָאה ךִיא ,טזָאלָעג ךיז טלֶעוװ רֶעד ןַיא ,ןֶעסִירֶענּבָא ררָע רֶעד ןוֿפ
 :םֹותי א יװ ןּוא ןָעֿפרָאװֶעגקֶעוװַא ןֶעטַאט ןַײמ ,שָאלרָעֿפ ןעמַאמ ןַײמ
 ,,,החּונמ םֹוקמ ַא ץֶענרֶע גַידנעֿכוז ,םּורַא ןַײלַא ךימ ךיא הָעױד
 טרָאד ןּוא ,,,סֶע ווא טזָאלרָעֿפ ,גיר'הּפצוח סיֹוא סָאד טהָעז םִעַּפֶע
 :סיֹורַא לָעמיֹוּבַא טנַײטש להָאט ַא ןַיא ןעטנַיה ,דלָעֿפ ן'טימ ןיא
 -ךייא טלהִיֿפ רֶע ךַיז טֿכַאד ,ןַײרַא טלָעוװ רֶעד ןיא ךיֹוא טצָאלג ןוא
 רָעטסָערג רֶעד ..,רֶעוָערג ָעֹלַא ןוֿפ ןעסקַאווֶעג רֶעֿכֶעה :ָעּבלֶעו סָאד
 ,,,!סָאד טָאה םינפ ןעש ַא א עא ןוֿפ

 א אי

 ןעמַאזוצ ךִיז ןַעּבָאה ךעקלָאװ ָענֶעסִירֶעגּבָא ךֶעלקיטש יד ןּוא
 רעטֿפַײל ַא ןיֹוש טּבֶעװש סֶע ןּוא ,ןעטַײװצ םָעד טימ סנַײא טֿפֶעהֶעּב
 .2ֿפרּור רֶעטנַאּפ רֶעד זיא רֶעטרֶע לַײט :לָעמִיה םָעד רֶעַּכיא רֶעסנַאּפ
 =עּב יװ ,םָעפֶע טצנֶעלג רֶעטרֶע ָענֲעסִירֶעגֿפֹוא ירד ןוֿפ ןּוא ןֶעסִירֶענ
 ;עטֿפַײל יר גירנָעשיק יֹוזַא טל;הרָעֿפ ןּוא ,ךַײװ יֹוזַא טֿכיל עטּביֹוטש
 .ןעקלָאװ ַעגִירנַעזַײר

 ! ןַײז טָעװ ןֶענָער ַא
 יװ ,גָעוװ ן'ֿפיֹוא ךִיא ןַיּב ןילַא !ךימ טהערֿפ םֶע ךִיז טַֿאד
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 ךַיז ןָעגֶער םָעד רַאֿפ גירנָעּבָאה טשינ ,ןַײז ךיא לֶעוװ ָעלָעזֲערג םָאד
 ,ןֶעצִישֶעּב ּוצ ּוצוו

 רעזָערג יד .סָעלַא רֶעֹּנא טשרָעה המיַא ָעּבעַיל עליטש ַא
 :ןֶערָעדג ַא םּוצ םנַײא לֵיטש רֶעד ןַיא ןָעמהיֹור ,ּפעק יד ןַײא ןֶענַײּב
 טרָאד ךַיז טהָיצ סָאװ גָעװ רֶעגנַאל רֶעד "!ןַײז טָעוו ןֶענָער ַא;
 --"ןוהט ךַיא ןָעק סָאװ, :ןֶענֶער םּוצ ןָא ךיֹוא ךַיז טַײרנ , ךַיז טֿכַאד

 ןַעהַילֿפ ּוצ ןָא לָעגיוֿפ ַא טמּוק טַײװ ץֶעגרֶע ןוֿפ ,ןֶעגָאז רֶע טלָאװ
 ! ןַײז טָעװ ןֶענָער ַא :גַידנ א ,ךרּוד ַא שער טָימ טהָילֿפ ןּוא
 ןַעשיֹור ןֶעגַײװצ ייד ,םיֹוּב רָעד ךַיז טלָעקָאש דלָעֿפ ןיא טרָאד ןּוא
 ,,,המיא טימ

 :ןַײרַא לָעמַיה ןַיא ןָעצָאלנ ,ךיז ןֶעהִיצ רָעדלעֿפ יד ןּוא

 סָאװ ם'םּונ ןַײד ןֶעמָענּוצנָא טַײרג ןֶענָעז רימ ,אוה ךּורּב שֹודקה

 !זנּוא טסקיש ּוד
 ,גָעוו םָעד ףיֹוא הָענ ךִיא
 רָעטֿבִירֲעג ַא ,ּבױטש םָעד דנַיװ ַא טּביֹוהרֲעד םַײװ שרָאד

 ףױרַא דרָעֿפ ַײװצ ןָעמּוק לָאהט ַא רֶעטְנּוא ןוֿפ ,טרָעוו זשרוק

 םייא עולֲעה יד ןֶעקֲעטְש ַײז יו טהָעז ןָעמ .ךַיז גידנֲעּפֲעלש

 טִימ רֶעיֹיּפ ַא ךיז טזַײװ ךָאנרָעד - ףיירַא גרַאּכ ךַיז גידנָעּפָעלשֿפיֹורַא
 .דנַאה ןַיא שטַײּב ַא

 ,לִיֿפָעד ַא ךיז טזַײװ טָא
 טמָעטרָעֿפ יו סָעֹּפֲע ןּוא ,לַיזַײה ַא טהָעטש לָאהט ןִיא טרָאד

 ר עלעַיֿפ יר ןּוא ןֶעגַײװצ ָעטֿכִידֲעג יד ןיא ךיז םִע טלַאהַעּב
 נַײא יװ לָעזַײה סָאד ןּוא ,םּורַא ןֶעהָעטש סָאװ , רֶעמיֹוּב יד ןוֿפ

 יו טַײוװרֶעד ןוֿפ םיֹוא טהָעז רֶעטֲעלּב ענַירג יד ןעשִיוצ טקנוטַע

 .ןַעסקַאווָעגסיֹורַא דרָע רֶעליֹוה רעד ןּוֿפ טלָאװ סֶע
 ןוא בָארַא גָעװו םָעד ןוֿפ טרהִיֿפ לַענַעוו לָאמש ןַײלק ַא

 ,וצ לֵעזַײה םּוצ טרהִיֿפ סֶע .רָעדלָעֿפ יד ףייא ךַיז טלָעננָעלשרָעֿפ

 יד ןַײא טֿפַאז ררֲע .יד .,..ןַעֿפעירט ּוצ טכַײל ןָא טּביֹוה םע
 . ןעֿפָארט

 יװ זָארג ןיֿפוא ןֶעגנעה ןֶעּבַײלכ ןעּפָארט יד ןּוא טֿפעַירט סֶע

 ןַײא ןוֿפ רּונ לָעמִיה רֶעד זיא טנָעקלָאװרָעֿפ ןּוא ,,.ןֶערהָערט עטּונ
 =עְנ טּוגַא טִימ ןּו יד טלָעֿכַײמש טַײז רֶעטַײװצ רֶעֹד ףיֹיא ;טַײז
 ! ןַעק ןָעמָאנ רֶעּבעַיל ןַײז סָאװ ,טהָעז :טסַײה סֶע ,,,לֵירָעטפָעל

 ּוצ לָעוַײה ןָעטְלַאהָעּב ן'ּוצ טַײז ַא ןיא ּבָארַא ךימ םָענ ךיא
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 ךימ טוָאל ,ןָענֲעקַא ךידנַײרֿפ רימ טמּוק ןוא דנוה ַא טֿפיֹול סֶע

 ,ריהט רעד וצ קַירּוצ ךָאנ ךימ טִיילנעּב ןוא ךרּוד

 ןעקלַאּב רעד טגעַיל ,רָעֿכִיז רֶעּבֶא ,גירדעִינ ,לָעזַײח ׁשִירֶעיֹופ ַא

 רֶעטנּוא , םּורַא רֶעדלִיּב ענַילַײה ,,,רנָעוװ עטסַײװֶענּבָא רעַיֿפ ףיֹוא
 =ַאװש רעד ,םנַײלק ַא לָעּפמָעל ַא טֿכַײל ,ָעלָעקנִיוו ַא ןַיא םָענַײא

 -לעקנוט רֶעד ןַיא ךַײװ יֹוזַא ךַיז טסעַילֿפּוצ לָעּפמָעל ןוֿפ ןַײש רֶעֿכ
 עכיינעװעבה עפמכײל יד םימ םיא ךַיז םשַימ ,ּבוטש ןוֿפ טַײק
 ַײװצ רעטנוא םינָיצ ןּוא ַעטרֶעיֹוּפ יד טצַיז ןָעטיֹוק םַײּב .םֶנָמ יא

 -ז"מינּפ עטנערּכענּבָא טַימ ךֶעלננוי ענַײלק ,ענַײלק .,,ךֶעל

 ןַעקּוקֶעּב ןוא םּורַא ךימ ןָעלגנַיר רָאה ענָעסקַאלֿפ ָעְלֶעה ץכַאלֿפ =
 טהֲעטש לֵענעַיװ ַא ַײּב קֶע ןָעטַײװצ ןיא ;טרָעדנּואװרָעֿפ ךַימ
 םָענִיד ַא ףייא ךיז טעקלַאװ סָאװ ,ּפָאק ןֶעסיֹורנַא טימ סנַײא ךָאנ
 =רָאַּב יד ַײּב ,טלָעֿכַײמש ןּוא םנָעטַײװ ןוֿפ ןָא ךימ טקוק ןּוא זלַאה
 טקוק ןּוא דנוה רֶעטַאלדּוק ,רֶעצרַאװש ַא םהָיא טגעיל םִיֿפ ץסֶעוו
 ...להָעֿפֶעּב ַא ףיֹוא טרַאװ ןּוא ,,ןַײרַא םִינּפ ןיא םהָיא

 טָעװ ןֶענער רעד ַיּב ,ָאר ןעטלַאהרָעֿפ ךיפ ךַיא ןַעק -
 ?רֶעּבִירַא

 רָימ ט:נַאלרעד ןּוא ךַילדנַײרֿפ רָימ סֶע טּביֹולרֶע עטרֶעיֹוּפ יר

 . ןעצִיז ּוצ להוטש ַא
 ןערהּוֿפ ךַײלג ,,,רָענּוד רֶעטַײװ ַא ךַיז טרָעה ןעסיורד ןוֿפ

 ,גָעוװו ןֶעטרַאה ַא ףיֹוא ןֶעּבִירֶע גֿכרּוד ןעשטלָאװ
 טַײקלַיטש רֶעֹד ןַיא ןּוא ,ןָע רָאװֶעג ליטש ןַיא ּבוטש ןיא ןוא

 :ץמיטש ץֿכַאװש עטלַא'נא ךִיא רֶעהרֶעד
 ;רָענּוד ץ'רֲעּביא הכרּב ַא ,,,ּוניהלא 'ה הֹּתא ךּורְּב -
 :נ"א טציז ,רָעטסנַעֿפ םַײּב ַעלֲעקנַיו ןיא ,םּוא ךַימ קוק ךִיא

 : ,טַײּברַא רֶעשרָערַײנש ַא רֶעּביא רּוי ַא טרֶעקיֹוהעג
 ָאנ ןעֿפָערט ּוצ ךַיז טהָערֿפ םָע ,רָעֿכילמַײה רַימ טרָעװ סֶע = -

 ,שִימַײה סָעֹּפֶע ךַיז טרִיּפש עמ , , ּביטש ץקשייונ ַא ןיא רוי ַא
 !רעטָעֿפ ,םכילע םֹולש --
 : יה ַא םֹולש םכילע --
 ,רֶע טֿפָערט ! ןעֿפיוק טשרענ ֶעמיקע ;ג יאדוַא --
 ,ײּברַאֿפ רָאנ הָעג ךִיא יב ==

 ? ןיהַא ּואוו --

 ,ץֶענֶעמָעש ןַײק --
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 קץ יע עי יי יי יי יהי איי יישר ערע יראו חבירו ערשערעירא יראה עיר ייטב רער ריר ליפ "ייד ידי

 ,רֶעצִינֶעמֲעש ַא ץקַאט ןַיּב ךִיא ! ץֶענֲעמָעש ךָאנ ,יֹוזַא --
 ןיא םָע טנֶעקרָעד ןַעמ .טסּואווֶעג ןַײלַא ְךא ּבָאה סָאד ןּוא

 ץָענֲעטעש טגַיל םינּפ ןָעטלַא ןַײז ףיֹוא ןעשטַײנק יד ןָעשַיווצ ,םהָיא
 !טלַעֿפַײמש ןּוא ןָעסָאנָע גסיֹוא

 ףיֹוא טגָעל יז סָאװ ,לָעּפמעטס רהָיא ןייש טָאה הליהק ָעדֶעי

 ..,רֶענהָאװנַײא ָץרהיִא
 יד ,ןעקַאּב ַעֹרֲענָאמ יד ,םינּפ ָענֶעניֹוצעגסיֹוא גנַאל סָאד

 ,ליֹומ םָענָעלַאֿפֶעגנַײא םּורַא ןעשטַײנק יד ,ןֶעניֹוא יד םּורַא ןָעשטַײנק
 יד ןֶענָעַו ץָענֲעמֶעש חסונ יּפ:לע ,ץֶענֲעמֲעש חסונ יפ:לע ןֶענֶעז
 ,..ןָאנ רענַיצַיּפש רָעננַאל רֶעד רֶעטנּוא ןעֿכַײצקַאּבַאט עצרַאװש

 ּוצ יּבַא םהָיא ךיא גָערֿפ !דּוי 'ה ,ָאד רהָיא טוהט סָאװ --

 .ןַענקרא
 !ךָאד טהָעז רהֵיא -

 ?ָאד טשינ טַײּברַא ןַײק םַײה רֶעד ןַיא זַיא -
 ַעצרַאװש ַעדלַא ןוֿפ גנוי ַא -- רֶע טצֿפִיז - סָעדָאמ  ַעַײנ --

 :ײנש רֶעװַאשרַאװ, ַא ,לָעטִיה גַיטנַאק טֿכַא ַא טַימ ןֶעמּוקֲעג רהָאי
 זּומ רֶעטלָע רֶעֹד ףיֹוא ךִיא ןּוא ..,עפש רע טָאה ,,,רֶע טנָאז "רָעּד
 יֹוזַא ,ַײנ ךיא ,,,םָעַײנ טַײנ רָע ,.. רָעֿפרֶעד יד ףיֹוא ןהָענמּורַא
 עטַאט סנָעטַאט ןַײמ יװ יֹוזַא ןּוא ,טנרֶעלֶענ ךימ טָאה עטַאט ןַײמ יװ
 ,טשִינ ךִיא ןָעק ךָעלצטַיּפש רֶעּבִיא ןַײק ,,,טנרָעלֶעג ןָעטַאט ןַײמ טָאה

 ;ּוצ רֶע טִינ ,ןעטסַײרט ךַימ לֵיוװ רֶע ךַײלנ ןּוא
 ...ַאַּב--!םַײהַא ,,,רָעטלַא ןַײמ ּוצ ךיא םּוק גָאטַײרֿפ ןֶעדַעי -

 ,םּורַא רֶעדַיװ ןּוא !ןָעשִינַעֿפָעשֶעּב ַענַײז ןּוא טלָעוו םטָאנ םּומָעמּוא
 טקנַאד רַעוו ,ךיז ןֶערהֲעלק רָעּבַיא גנַאל ַא ךָאנ רָעטלַא רעד טגָאז

 זנּוא טָאה רֶע סָאװ סָעלַא רַאֿפ ?תֹואּובּת ענַײז רַאֿפ טָאנ ָאד טּביֹול ןּוא
 ,..? רָעהַא לָאמַא ךיז טָעשֹודנָאלּברַעֿפ סָאװ דוי ַא טשַינ זַא , ןֶעֿפַאשֶעּב

 רָעטסנָעֿפ ןַיא ןַיא ןּוז יד ןּוא טרָעטַײלֶע גסיֹוא ךַיז טָאה לֵַײװרֶעד

 , ןַײרַא
 .ךִיא גָערֿפ ?ץֶענֲעמעש ןַײק טַײװ ךָאנ --
 ,ּוצ ךַײלנ טרהִיֿפ גַעוו רֶעד ,ַײרד טסרָאיװ ַא -
 רָעטלַא רעד ,ךַימ ןֶעגֶעָעג ,עט'תיבה:לעּב רֶעד קנַאד ךִיא

 .טקיקֲעגכָאנ גנַאל רַימ טָאה
 ,ץֿפִיז ןַײז רוט רֶעטנּוא ךַיא רֶעה !גָאטנָאמ טשרֶָע --
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 רשרשראערשר הק ריש רי ראק, ראל ריר עדי -,ורשר רשי יא

 .ןץִענַעמעש ןַײק גָעוװ םָעד ףיֹוא
 לשרשר-ירבר-ארשירפארבעראעירא רעיא רער ריטער

 ןעקלָאװ ייד ,רָאלק ןַיא לָעמַיה רֶעד !גָעוװ ןֿפיא קַירּוצ
 לָעמִיה םּוצ ןָעלֿכַײמש רֶערלֶעֿפ עסַאנ יד ;קֶעװַא ץֶעגרֶע ךַיז ןָעהוצ
 ...עפש רֶעֹד רַאֿפ ןֶעקנַאד ןוא

 ענעקנוטרֶעֿפ ָעיֹולֹּב טימ לָעטַיה ןָערָאלק םֶָעֹד רֶעּבִיא ןּוא
 =נַאק ָץְאלֹּב טימ ןֶעניֹוּבּןֶע גָער רֶענֶעדלָאג ַא םיֹוא ךיז טגַײּב ןֶעקלָאװ
 רעד טגָאז -- טאטע ךַיז טָאה רֶע ,גיצרָעהמרַאּב יא טָאג, ,ןֶעט
 ץמַאמ ַא יו ,טֿפַאשּבעַיל רֶענַיטֿכיל טַימ דרֶע יד טנעקירט ןּוא לֶעמִיה
 ,,,רנַיק טנַײװרָעֿפ ַא ןוֿפ ךֶעלקֶעּב יד ּבָא טשִיװ

 ןעקנֶערֶעג ַײז ,,,םּורַא רֶעדלֶעֿפ יד ןֶענֶעַז גירמרַאּברֶע ְךיֹוא
 .,טשי:נ רָאנ ןוֿפ ןָעסַײװ ןּוא טשִינ רָאג ןוֿפ

 ן'רֶעּכיא טּבֶעװש ןָעקלָאװ רָעטֿכַײל ַא ,ךַיז טקוט ןּוז יד

 =רָאװּוצ טימ םי רֶענֶעדלָאנ ַא סיֹוא ךיז טסעִיג ברעמ ןַיא ,לָעמִיח
 יד ןוֿפ םיֹוא ךַיז טרַײנש הנבל ץגַידנּור ַא .ןָעלזניא ָץָאלּב ענעֿפ
 רעד ןּוא ,גנַאהרָאֿפ ַא רֶעטנּוא ןּוֿפ יו ,רהָעֿפ ַא טקּוק ןּוא ןָעקלָאװ

 רֶעּביא טּבָעװש ןּוא ,גנַאהרָאֿפ ַא יו טֿבַײל ךיז טגָעוועּב ןעקלָאװ
 ...הנבל רעד

 ,רֶענַיצנַיװ םי רֶעטיֹור רֶעד טרָעוװ , רהָעמ לָאמ א סָאװ ןּוא

 2ֿביל ַא םּורַא לָעמִיה רֶעֹד ,רֶעסֶערנ -- ן'לָעזניא ץָאלּב --לָעקנּוט יד
 הנבל רֶעד רֶעּבַיא ןָעקלָאװ רֶעֹד ןּוא ,ךִיז טלעקנונ רֶעֿפ םי רֶעגַיט
 ִעֹּב םָע ןּוא רֶעּבִירַא טּבֶעװש ןּוא ,רָעטֿכַײל ןּוא רֶערֶעטַיש טרֶעוו

 ,הנבל ָענֹרעּבלִיז ַא ןיוש ךַיז טזַײװ
 ..רֶעמיֹוּב ַָערֶעטיש ץֿכִילטֶע ךיז ןֶעזַײװֶעּב ןָעטַײװרָעד ןוֿפ

 --- ךִיז ןָערהֲעמ ַײז ןּוא ,רהָעֿפ ַא ץֶענֹרָע ןוֿפ ךיז ןֶעּביֹוה ַײז ךַײלג
 =יווַצ ךיז טָעקנָאלּברָעֿפ גָעוו רֶעד ןּוא ,,,דלַאװ ַא ַײז ןּוֿפ טרֶעװ סֶע
 ַעטֶעזנָאלּברָעֿפ טֿפול רֶעד ןיא םּורַא ןעמִיווש סֶע ןּוא רֶעמיֹוּב יד ןעש
 . ,שָערֿפ ןוֿפ ַײרָעקָאװקֶעג ַא טימ ןָעמַאזּוצ ןעמיטש עֿכילשנעמ ,,,תֹוליק

 טימ לָעדעיל ַא טַימ ןֶענֶעקַא רימ טמוק לֶעגנוי שִירֶעיֹּפ ַא
 ןיא ּבָארַא ץֶעגרֶע ךיז טמֶענ רֶע ןּוא ,לָערעיל גַירנָעגנַילק ךַײװ ַא
 ךָאנ ךַיז טגעַיװו לָערעַיל סָאד ןּוא ,ןֶערנּואושרֶעֿפ טרֶעוו ןּוא טַײז קֶע

 .ט5ול רָעד ןַיא
 רֶעמֶעלַּב יר ןוֿפ ןֶערֶעמִיש םָאד ,רֶערֶעטִיש ןֶערֶעוװ רֶעמיֹיּכ יד

 ..רנֲענֲעג יר טהָעטש גַירנעֿפרָאה יװ סֶעֹּפָע ,ףיוא ָעלַײװ ַא טרָעה
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 .שלשרשרשרשיעל רשע לערער ריז הי ריי שילשרש שלשרשרשרעקשי- אירע יראשיראיל עיר יטאיעיר על ילשרשירירשירשירירשירירשיראשיר א שיר

 =עֹנ םָאד רָאנ ןָעמ טרָעה ןַעטַײװ רֶעד ןיֿפ ...ּבָא ךיז טהור ןֶעמ
 ,שָערֿפ ןוֿפ ַײרעקָאװק-

 טמּוק סֶע ,..טֿפּול רֶעֹד ןָיא סָעּפכָע טרַאטש טַײװ טרָאד ןּוא
 רנּוה ַא ,טשַינ ךָאנ ךיא סַײװ-סָאװ רָאנ ,םיֹורַא רָעֿפרַאש לָאמ ַא סָאוװ
 הָיק ,םיּבר:ןושלּב *ַעמ, רֶענֶעניֹוצֶעגסיֹוא ַא טהָענ ךָאנרֶעד ,,.טלהִיּב

 ִּ ןעקעלֿפ עלַעג עסיורג ,עםיֹורג ... ןֶעקלָעמ ךַיז םַײה ַא ןֶעהֶעג

 .ייָעָעֲעמ .,.ךַיז ןֶענָעוו
 ,ךָאנ טהָעג לָעגַײװצ ַא טַימ ָעטרֶעייּפ ַא
 יר ףיֹוא ךָעלקָעז ןָעטלַאה ,גָעװ ןיֿפיֹוא ןָעהָעג ןָערּוי ַײװצ

 ,ןֶעהָענ ןּוא דנֲעה יד ןַיא ךָעלקַעטש ,םָעצַײלּפ:

 ןֶעמַאמ רֶעד ַײּב יװ ֹוזַא ץלַא זיא שַימַײה ,טרָעוװ לָעקנּוט

 ,םַײה רֶעד ןיא:
 ףיֹוא טנעַיל לֵעַּבלֲעַק ַא ,לָעזַײה ַא רַאֿפ רהוֿפ ַא טהעטש טָא

 ןֶעהָערֿפ ןּוא לָעוַײה ץ'רַאֿפ ןהָעטש ךֶעלגנּי ,טַײרש ןּוא רהוֿפ יד!

 ררָעֿפ יד טַימ ךַיז
 ןּוא רהּוֿפ רֶעד ַײּכ ּבָא ךַיז ןֶעלֶעטש ,ןָא ןָעמּוק ןָעדּוי ַײוװצ יד

 סָאװ לָעּבלעק םָאר טּפַאט רָענַײא ,רֶעיֹוּפ םָעד טָימ םֶעֹּפָע ןֶערָערי
 ץקּפיּפַא טלַאה רֶעיֹוּפ רֶעֹד ,םָע טנניד ןּוא רהוֿפ רֶעֹד ףיֹוא זיא
 ,טֿכַאל ןּוא , סיֹירַא ךיֹור ןעטֿפידָעג טזָאל ןּוא ליֹומ ןַיא

 ---סיֹוא ןהָעז ןֶערָעטש ענַײלק ;לָעקנּוט ןיֹוש ןִיא א רֶעד
 -הנבל יד ,םיכאלמ רַאֿפ ךַעלּביטש יד ןַיא ךַעלרָעטסנַעֿפ ץגַיטֿכִיל זי
 רָאג ןּוא ,,,ץַאלַאּפ םנָעמָאנ תל ןַײז ןוא א 8 םיֹורג ַא יוװי

 ןּוא םַײקמיור לֵעסיֹּב עטצָעל סָאד טקנַיזרָעֿפ ,טַײװ 'טַײװ ,קָע ןיא;

 גוט עטָעשזנָא ּברעֿפ תיונהמ עצנַאנ רשפא ןַיא ןעקנורטרַעֿפ טרעוו'

 ..י?ןַענָעז ַײז םָאװ ךיא סַײװ רֶעדֶא .,.ןָעקלָאװ ָץָאלּב:לָעק
 ךַעלזַײה ַעגָירדִינ ...ךֶעלזַײה רֶעצִינַעמָעש ךיז ןֶעזַײוװֶעּב סֶע

 ןֶעציז רֶעּבַײװ !גילליּב זיא | ץַאלֿפ ,ןַעטַײװצ ןיֿפ םקּורְעגּבָא םנַײא

 ןעֿפיל רֶעדנִיק .ןֶעסֶעּומש ןּוא ןָערַיהט יד רַאֿפ ןָעלֶעוש יד ףיוא:
 ןֶעטנָעקִירטֶע גסיֹוא ן'רֶעּבִיא ןוֿפ לָעקִירּב םָענרָענַײטש ן'רֶעּבִיא םִירַא
 ;יורטש דנֵיּב עסיורג ןֶעגעַיל קרַאמ ןָעטַימ ןַיא ,רֶעזַײה יד רַאֿפ לָעכַײטי

 ךֶעלזַײה ַײװצ ןעשִיווצ "קיל, ָץטַײרּב ַא ןיא ,גָאט:קרַאמ ַא ךָאנ יאדוַא

 , רֶענלֶעז ןיא ךָעלגנוי:רדח ךַיז ןֶעלעַיּפש'

 ,,,תֹויתֹוא םנַארעּפסנַארט ַץטיֹור טימ דליש ַא ,זֹױה-רָאֿפנַײא'נַא
 בלָעווָעג ַא ןּוֿפ לָעוש ַא ףיוא ,ןָעטנַיה ןּוֿפ ךיז טרָעֿכַײר לָעֹּפמֶע 2 ַש

 ר
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 רשי ביטער ערעב: טי ראשי עד טי ריר הי רערשירשירעט עי עט עט טעלער ילשרשרשר רשי על

 ֿפיֿפעטרַאֿפ םַײװ ַא ןיא רָאה ַעטמֶעקענֿפיא טִימ לֶעדַײמ ַא טהָעטש
 יז ,ןָערעַיצַאּפש ךָעלדַײמ ָערֶעדנַא ּואוװ ,ןַײרַא סַאג ןַיא טקוק ןּוא
 גנּוי ַא טהָעטש טרָאד ,רֶעּבִיאנֶעגעג לָעווש םרָעשרלָעֿפ םָעד ּוצ טקּוק
 קּוק .,,רהָיא ּוצ טקנַיו רֶע ,'ָעויורג, ץיפש ַא ףיֹוא טּוה רֶעֹד
 םשרע ךיז טנרַעל נוַיז ןַײד ;ַעלָערַײמ- גִירהָעינֲעצַײרד לַײװרָעד
 ,,,,הוצמ-רּב, וצ ל'טשּפ סָאד

 ?רענעמ יד ןֶענֶעז ּואוו --- רֶעדנִיק ןּוא רֶעּבַײװ עמַאס
 :םרָאד !סיֹורַא שרדמה:תיּב ןּוֿפ ךַיז טסַײר ,,,שרקתיו לדגתי --

 | .ַײז ןֶענָעו
 .שער ַא טימ םליע רֶעֹד טרעֿפטנֶע * ,,,אּבר הימש אהי ןמא;
 ןָא דנָעה יר ךיז ןָעשִיװ ןָעלֲעווש יד ףיֹוא רֶעּבַײװ לַײט ןּוא

 ,.,אֹּבר הימש אהי ,ןמָא ;ןָענָאז ןּוא דֹנָעוו יד
 !טנֶעױַאד ץֶענֲעמֶעׁש
 'יר ןֶעהָעִטׁש ליטש ןוא רֶעֿכי ,ןָעלַאֿפֶעגּוצ ןיא טֿכַאנ יד

 רעּבַײװ ץמלַא יו ,םיֹוא רַימ ןֶעהָעז ַײז ,קרַאמ םּורַא ךָעלזַײה ענַײלק
 ןיא טלָעמַאזרַעֿפ ךיז ןָעּבָאה סָאװ דנָעה יד ןַיא ןָעלדָאנ:קירטש טִימ
 ןֶערֶעגָאז יר ,ןָעמּוק לָאז ןֶערֶענָאז יד ,ןָעטרַאװ ןּוא להוש עסיֹורג ַא
 ,רנַאה רֶעֹד ןַיא תֹונהּת לֶעקעַּפ ן'טַימ ,זָאנ רֶעֹד ףיֹיא ןֶעלִירּכ טִימ

 .ץֶענֲעמֶעש טָאה הנבל ַא רֶעּבֶא
 ןַעגָיטֿכיל טַימ יװ ןֶערֶעטש יד טימ ,לָעמִיה רֶעד זַיא לָעקנּוט

 יקַאט ,הנבל ץנַיטֿכִיר ַא םיֹוא ךַיז טדַײנש ןָעטִימ ןִיא ,טִישֶעּב ןָאמ
 ךיֿפיֹוא טנַײש הניבש יד ,על'המינּפ גיצנַײא'נַא ןָא ,םינּפ סיעּוׁשֹוהי
 עּבעִיל ָערהַיֹא ףיֹוא ,הנבל יד ,ּבָארַא טקוק יז ןּוא ,,,םינּפ ןֶעגַילַײה
 ,טנָעוװַאד לארשי תכנּכ רהֵיֹא ,רהָיא וצ טלעֿכַײמש ןּוא ?"לארשי תסנּכ,

 :עמימש ץגנוי ַא טנָערֿפ רָימ רֶעטנּוא ןּוא
 ?געמ ןָעמ ,ָאי ?ןַײרַא הנבל רֶעד ןַיא ןָעקּוק ןָעד גָעמ ןעמ --

 :םַאלּב ַא ןַיא ןֶעגיוא עשירנִיק עסיורג רֶאּפ ַא ,םּוא ךימ קוק ךיא
 | ,ל'םינּפ רַאד

 !גֶעמִּנועמ ָּאי ,ןעקיק גָעמ ןעמ ,ָאי -
 ַאר רשפא זַיא הנבל רֶעצִינֲעמָעש יד :רִימ טֿפַארט ךַיא ןּוא

 קוק רֶענַײק לַײװ ,ןַײר ֹוזַא ,גילַײה  יֹוזַא ,רָאלק יֹוזַא - רֶעּבִיר
 ,,,רהָיא ףיֹוא טשינ

 5 5 לא עט יט עא
 עיבור שי רו יי
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 ריטער ירשילי ריר דרשרש שיר רשררלעיעטשרער שרה יריד שלערארשישיש שרשרער 5 עתה ערשרשרשלשי. שלשה ,רשרש"ש"יער 7 תבל

 .ּועׁשְטְראָק ןיִא תֶקְולַהמ ==
 ,ּבָארַא לָאהט ַא ןַיא ךיז טזָאל װָעשטרָאק ןַײק גַעוװ רֶעד

 ּבָארַא לָאהט ןָעּבלֶעז םָעֹד ןיא טַימ ךַיז ןָעזָאל ןָעטַײז ָעלַא ןוֿפ
 ;ָץטְרֶעקַאֶעַּב טשרֶע ,ָץצרַאוש ךָאנ לַײמ ,ררֶע ןָעטַײּב ָעגנַאל
 גידנָעלֿפַײמש ךִילדנַערַעק ענירג ןָא ןיֹוׁש ןֶעּביֹוה ןָעטַײּב לַײט ַא ןוֿפ
 ןַעש יֹוזַא ןעקניװ ןּוא ןָעלֿכַײמש ַײז ןּוא ,ןָעקֲעטשּוצסיֹורַא ּפָעק יד
 טִימ ןֶעצנַאג ןַיא ןיֹוש ןֶענֶעז ןָעטַײּב לַײט ןּוא ; םנָעטַײװרָעד ןּוֿפ
 יװ ,ךַיז טהָעז ליטדָעטש טַײז רֶעדנַא רֶעד ןּוֿפ .ןֶעסקַאוֲעּב זָארג
 עדַײּב ןוֿפ ,גָעוװ רֶעגידמַאז ַא ףיֹורַא:גרַאּב לָאהט ןוֿפ ךיז טהָיצ םֶע
 ןָעהַיצ גָעוו םָעד טִימ ןָעמַאזּוצ ,רֶעמיֹוּב עטצנַאלֿפֶעּב טִימ ןָעמַײז
 לַײט ,ָעצרַאװש ךָאנ לַײט ,ָעננַאל יד ךיֹוה רֶעד ןיא טַימ ךַיז
 ַעֿכיֹוה טַימ ןָעצנַאג ןַיא רָאנ ןיֹוש לַײמ ןּוא ,ָעטזָארנֲעּב ןיֹוׁש
 ,ןַעמַאווצ ַָעלַא טרָאד ךיז ןָעשַימ ןּוא ןֶעטַײּב ַענֶעסקַאווָעּב ןָעזָארג
 רַעד ןוֿפ ןֶעדנּואוושרָעּפ ןָעטַײװרָעד ןוֿפ ןֶעצנַאנ ןיא ןֶערָעוװ ַײז זִיּב
 ץנַאנ ַא ןֶעּביֹוא ןוֿפ םיֹוא ךיז טַײרּפש םָעלַא םָעד רֶעּבַיא . גיֹוא
 ָעיֹורג ןֶעֿכלָעוװ ןיא ,לָעמִיה רֶעגַיטֿפיל רָעטַײרּב ץנַאג ַא ןּוא רֶעגנַאל
 ,םהָיא ןַיא ךַיז ןָעקּוט ןּוא ךַיז ןֶעדָאּב ךַילדנֲעקלָאװ

 ַײּב טרַאה ,ץטַאלּפ םָענַײלק ַא ףיֹוא לָאהט םָעד ןַיא ןֶעטנּוא
 רָעטַײװצ רֶעד ןּוֿפ לידלָעוו ַא ַײּב טרַאה ,טַײז ןַײא ןּוֿפ לִירֶעסַאװ ַא
 םנַײא ןָענֶעז רֶעֹֿכָער יר ,ךָעלזַײה ָענלָעצנַײא ןָעטָאשּוצ ןֶענָעז , םַײז
 ,ווָע ש ט רֶא ק ליטדָעטש סָאד זַיא סָאד --- ,ןָעטַײװצ םּוצ טגַײנָענּוצ
 ?רָעֿפ סָאװ ,לָעמַיה םָעד ףיֹוא גידנֲעקּוק ,לארשיּב םָאו ריע ַא

 =רנֲענּוא ןּוא עטַײרּב ץנַאנ ַא יו ,ליטרָעטש םָעד רֶעּבִיא ךִיז טַײרּפש
 :רָעֿפ ןַיא םָאװ ,טקנוּפ ןָעצרַאװש םָענַײלק ַא רֶעּבִיא הּפּוח ַעֿפַיל
 לָעמַיה רֶער זַא ,ךיז טֿכַאד ,םי ןֶעגְידֶעזָארג םֶענַירג ַא ןיא ןַעקנּורמ
 טקָעלֿפרָעֿפ ,טקנוּפ ַא ןַיא ווָעשטרּוק ,ווָעשטרּוק םָעֹּפָע טסָעגרָעֿפ



 . וװֲעשטרָאק ןִיא תקולחמ 0ז

  וװָעשטרָאק רּונ ,דרֶע יד -- הלּכ ןַײז ןּוֿפ קֶעד:רֶעּביֹוא םָעֹד ףיֹוא

 טַימ רהָיא רֶעּביא טציש לָעמָיה רעד ,יֹוזַא טשַינ ךיז ַײּב טכַארט
 ןַײלק ַא יקַאט זִיא ווָעשטרָאק ָעּבעַיל ןּוא טֿפַאשַײרטָעג רֶעדנּוזַעּב ַא

 ןּוא ,דרֶע רעד ףיֹוא טלָאטָעג:סיֹוא ןַיא סָאװ ,לַיקַעלֿפ ץרַאװש

 םיֹורנ טַימ לָעמִיה רעד טציש לִיקָעלֿפ ןֶעגִיזָאד םָעֹד רֶעּבַיא
 ,גָירנָעטעלג ןּוא ךַײװ יֹוזַא ּבָארַא םהָיא רֶעּבִיא ךִיז טזָאל ןּוא םימחר
 , רֶעגַירדִינ ןּוא רֶע נָיררַינ לָאמַא סָאװ

 ַײרטָעג יֹוזַא ,ךַײװ יֹיזַא ךיֹוא טציש לָעמַיה רֶעד ךַיז טֿכַאד
 רֶע - -ָעשטרָאק רֶעּבַיא יװ ,לֵידלָעװ ןָעטנהָאנ םָעד רעבי
 ַיּב ,גידנָעטרַאװ ןֶעהַעטש סָאװ ,רֶעמיֹוּב ןוֿפ רּונ ךָאד טהָעטשָעּב
 וװָעשטרָאק ןַיא רעַײֿפ ןַיא ןֶענֶערּברַעֿפ ןּוא ןֶעקַאהּבָא ַײז טָעװ ןָעמ
 ? ,, אפוג:

 ּבעילּוצ טקָערָיד רּונ זַיא לֶעמִיה רֶעד --- רֶעּבֶא ווָעשטרָאק .ןּוא
 :ָארנֶעּב םיקירצ עגַילַײה ַײרד טרָא-טּוג רהָיא ףיֹוא טָאה יז ; רהָיאְ;

 טַאוָירּפ ןּוא ךֶעלּניטש ץּוח ,שרדמה:תיּב , להּוש רהָיא ,ןָעַּב
 ,גָאט ַא לָאמ ַײרד לָעמִיה םָעֹד ךרּוד ןָעטלַאּפש ץֿכלָעוװ ,םינינמ

 רהָיא טִימ טמהִירֲעּב הלהק רֶעוװַעשטרָאק יד זַיא ר רהָעמ ךָאנ
 הלחנ ָענֶעגַײא ןַײז זּומ וװָעשטרָאק ןַיא ׁשנֶעמ רֶערֶעי ,טֿפַאש?הלחנ
 ,לָיטנֶעוװ ןֶעגַײא ןַײז שטָאח ,ּבוטש ןַײז --- ןֶעּבָאה:

 טסניֿפֶעג ּוד ןֶעװ ,ןרָעדנּואװ טשִינ רֶעֹּבֶא ריד לָאז סֶע

 ליקיטש ןַײא ;טלָאמֶעגּבָא גיּברַאֿפ-ןֶערַישרָעֿפ ךַילזַײה רֶעוװֲעשטרָאק-
 םֶעד ןוֿפ ,טלָאמעגּבָא:סַײװ ליקיטש ץטַײװצ סָאד ,טיֹור רנַאװ
 סָאװ ,ץלָאה ךילקִיטש יד םיֹורַא ןֶעמ טהָעז דנַאװ ליקיטש ןַעטִירד
 יַארוַא) טּפַאלקֶעגנֶעמַאזּוצ טַײרּב רֶעד ןַיא ןּוא גנַעל רֶעד ןַיא ןֶענֶעז
 ,ךַײלג םּוטָעמּוא םִינ ךיֹוא זַיא ךַאד רֶעד .(ןֹויבא ַא ןוֿפ לַײט ַא!
 יא עמַײװצ סָאד ,ןָעלדנַיש טימ ןֶעגָאלשֶעּב זיא ךַאד:לָעּביטש ןַײא:
 רָאג זַיא לַײט ַא ,ךָעלּב טַימ עטַירד סָאד ,יֹורטש טָימ טקָעדַעג
 ,הָעג -- ןֶענָעוװ טַײקנַעש ןוֿפ טשִינ ןִיא םָאד ,ןָעֿפָא ןָעצנַאג ןַיא
 ןעּבִירשֶעגנָא ןֶענָעז ָץֿכלֶעוװ ,ןֶעמָענ יד רֶעּבִיא ןֶעַײל ןּוא ,לחֹומ ַײז

 ןּוא . ,זיוה םָעד רַאֿפ טּפַאלקֶעגנָא וַיא סָאװ ,לָעֿכָעלּב םָעד ףיֹוא
 ; יֹוזַא זיא סֶע סָאװ רַאֿפ ,ןֶערָעוװ רהָאווָעג טסָעוו:
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 .יקסװַאשרַאװ היעשי



 100 .שא םֹולש

 .קָאטשנָע גַײֿפ חרז
 , ןַאממּוג הילדנ
 ... רָעטַײװ יֹוזַא ןּוא

 ןוֿפ םיּתּבילעּב יד ןָעוו ,הָירֿפ רֶעד ןַיא ןֶעהָעז ּוצ זִיא ןַעש

 רַאֿפ סַאג לָעקַיטש ןַײז רֶערָעי ,םיֹורַא ךַיז ןָעזָאל ךֶעלָעּביטש ידי
 ןַע רהֲעקּוצּבָא זיֹוה ןַײז

 היעשי ,קָאטשנַיר לַיקַיטש ןַײז קָעֹװַא .טרחעק ליקצ
 ןַײא ןָעשַיװצ רֶעֹּניא טּבַײלּב רימּת רָאנ ,סנַײז חרז ןּוא טו
 ומָעג ןַײר טשינ לָיקַיטש ַא ןָעטַײװצ םָעד ןּוא קָאטשנַיר לַײט
 ץגַינַײמ סָאד ּכָאה ךיא :"טַײרש, חרז ,ןָא טמּוק קִינשזַארטס רֶעד
 לֵיקצַאח ,רָיד ּוצ טרָעהֲעג ליקָיטש סָאד : הילדג ,טרהָעקָעג קָעווַא
 ,םיֹורַא ּבוטש ןוֿפ ןָעצנַאג ןַיא רָאנ ךיז טכַאמ-

 ַעֹד טלַאה ,לַיֿפִיּב סָאד סיֹורַא טמָענ קִינשזַארטס רֶעד ןּוא
 םּורַא דנַאה רעד טָימ עא ןּוא דנַאה רַעד ןיא טֿפיטשַײלּב-
 לַײװרַעד טקּוק ןּוא ןַעֿכַאמ ּוצ תֹוא ַא םִיּפָע ךיז טלָעקַיצ ,םּורַא ןּוא
 םמָעזעּב יד ןָעטלַאה סָאװ ,םיּתּב:ילעּב יד ףיֹוא גיֹוא ןַײא טַימ-
 ,ךיז ןֶעגִירק ןּוא דנַאה רֶעד ןִיא:

 ינ םהָיא זָאל ,(רֶענהָעצ ַא) רֶעדִיא ַא םהָיא ּבעִיג הָעג --
 ,חרז טַײרש --- (ָעּבַײרשרָעֿפ) ןעֶניָבְתַּכ

 ןַײמ םָע ןַיא סָאװ -- ליקצח טַײרש 4 ןהָענ לָאז ךַיא ---
 ! םִיֿפ ןּוא- דנֲעה ךָערּבּוצ .הָעג 1 טֿפָעׂשֲע

 -- ןַײז טשִינ הירּב ַאזַא ןיוש ּוד טסָעװ שָיט םָענַירג םַײּב --
 ,היעשי םהָיא טנָערָאװ

 ֹונֹוּבר ,ןֶערֶעוו ףוצרּפ הפרמ ןַײד רַיד לָאז לָענ ןּוא ןַירג ---
 ,ּבַײװ םליקצח ןּוֿפ רָעֿפטנָע ַא רֶע טמיקָעּב ,לָעמִיה ןוֿפ םֹלֹוע לשי
 ןיא רָעטסנַעֿפַא ךרּוד ןּוֿפ םיורַא ּביֹוהֿפָאלש דר טקָעטש סאו
 , ךיֹוה רֶעד

 =הָיֿפ ַא טַיג רֶערֶעי .ןָעמַאזּוצ ךַיז טגַעל ןָעמ :ןַיא ףֹוס רֶעֹד
 ,קַינשזַארטס םָעד ּוצ םָע טגָארט ןָעמ ןּוא רֶער

 רֶעגַידרֶעזַײּבַא טַימ טסַײה ,םיֹוא טַײּפש רֶעטצָעל רעד
 זיא םָעֹד טַימ זַא ,ןהָעטשרָעֿפ ּוצ גָידנֶעּבֶעג ,ןָערהָעקסיֹוא ץמַיטש'
 ןיא ןָעשָארג רָאּפ יד גַירנֶעגעלנַײרַא ןּוא ,אצֹוי טשַינ ךָאנ ןָעמ
 ,רָעטַײװ קָעװַא רָע טהָעג ָענֶעׁשֲעק
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 'לֵיּבַײל ןֶעשַיוװצ ווָעשטרָאק ןַיא זַיא הקֹולחמ עגָידנֶעטשַעּב ַא
 , ןַאמרהוֿפ םָעד לֵירֲעּב ןּוא דמלמ םָעד

 ;יֹוזַא זיא השעמ יד
 =בימש ענַעלַאֿפעגנַײא ַײװצ ,טַאהָעג ָעדִײּב ַײז ןָעּבָאה לָאמַא

 טנהָאווָעג ,ןרָעטלֶע ַעֹרֶעַײז ןוֿפ השורי ַא ,לַיֿפָעד ןַײא רעטנּוא ךָעל
 =עג טשִינ טָאה ָיִצָילָאּפ יר סנַײא ,טרָאד טשינ ערַײּב ַײז ןָעּבָאה
 .ןָעֿפרַאװּוצ הברּוח יד לָאז ןֶעמ ,טגנַאלרָעֿפ טָאה יז לַײװ ,טזָאל
 יװ ַײס ַײז ןֶעטלָאװ ,ןָעווֲעג ריתמ ָאי ּוליפא טלָאװ יז ןָעוו רָאנ
 יר ,ןָעסִירֶענּבָארַא יא ךַאד רֶעֹד :טנהָאװָענ טשִינ טרָאד ַײט
 רֶעסיֹוא ,טרָאד ךיז גָידנֶעהַיצנַײרַא ןּוא ,ךיז ןַעלקָאש ךילדנָעװ
 ,הברּוח יד ןָעֿכַאמּוצ טֿפֶערּוצ ,דלֶענ ןֶע גַײלנַײרַא ףרַאד ןַעמ סָאװ
 טִימרֶעד ךָאנ ַײז ןֶעטלָאװ ,(דנַאטשמִיא םֶע ןָענָעז ערײּב טשִינ סָאוװ
 יֹוזַא ןּוא ,ןֶעּבעל םרָעדניק רֶעַײז ןּוא ןֶעּבֶעל רֶעַײז טלָעטשָעגנַײא
 לירָעּב ןּוא רדח ןַײז שרֶעדנַא ץִיגרֶע ּואוו דמלמ ליּבַײל ךִיז טָאה
 ךֶעשַיװצ ןֶעּבֶעל םיּתּב ילעּב יד ןּוא ,לָעּביטש ןַײז שרֶערנַא ּואוו
 שררמה:תיּב ןַיא ןָעמַאזּוצ לָאמַא ךִיז ןָעמ טֿפָערט , םֹולש ןַיא ךיז
 ןיליּבַײל ּוצ ּוצ ןַאמרהוֿפ רֶעד לֵירָעּב טהָעג ,טֿכַאנ רַאֿפ תּבש ַא ןַיא

 =םיֹוא םיִליּביל ףיֹוא דנַאה ץטצּומשֶעּב עקִיר ןַײז ּבָארַא טזָאל ןּוא
 .ןרָעטַיצ ןַײא ןיא רָימּת טלַאה סָאװ ,ןָעקּור ןֶעטרֶעגָאמֶעג

 ? הלחנ רֶעזנּוא חּכמ סֶעֹּפָע ןֶעמ טרֶעה סָאװ ,ליּבַײל ,ּונ ---
 + ךִיז רַאֿפ ,זָאנ !ד רֶעטנּוא טמּורּב ,םּוא ךַיז טרהֶעק ליּבַײל
 ,גני רַעּבָארג - -
 .תסנּכ יד ףיֹוא טרָעקָאל סָאװ ,ערה רצי רֶעֹד טּוהט סָאװ

 רֶעַײֿפ ןָא רֶע טקיש 1 ַײז ןֶעשִיוצ געִירק ןָעטַײרּפשרַאֿפ ּוצ לארשי
 ערָעזנּוא ןוֿפ הלחנ יד ּבֶא טקֶעל רֶעַײֿפ סָאד ,ווָעשטרָאק ףיֹוא
 שִינָֹֿכָערֶעג ַא ,"יברעמ לתֹוּכ, ַא רֶעֹּבַיא טזָאל ןּוא  ,ןָעדלָעה ָעדַײּב
 ,ןּברּוח םֶעד ןוֿפ

 ענַעלַאֿפעגנַײא:ּבלַאה ,ָעצרַאװש םיֹורַא ןֶעמ טהָעְז םּורַא
 יר ןָעשַיװצ ןּוא םישמש ץטֿפַאשֶעגּבָא יו ןֶעהֲעטש סָאװ ,סנֶעמיֹוק
 ,לִיטנָעוװ ץרַאװש גַירדִינ ַא ,טָעשטרָאקֶעגנַײא ךִיז טהָעטש סנֶעמיֹוק
 םנָעמיֹיק יר .ךֶעלטֶערּב ץטנערּברָעֿפ רָאפ ַא ןוֿפ טּפַאלקָעג ןֶעמַאזּוצ

 --קִירּוצ זַיא װָעשטרָאק ,ןֶערָאוװָעג טרֶעיֹומָעּב קִירּוצ דלַאּכ ןָענָעז
 ןּופ ׁשִינָעָֿערֶעגַא טהָעטש לֵיטיֹולּפ סָאר רּונ ןּוא ,וװָעשטרָאק
 ,הפרש רַעְד
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 ליּבַײל ---םיּתּב:ילעּב ַײװצ לֵיטיֹולּפ םָעד רֶעּבִיא ךַיז ןֶעגַירק
 . ןַאמרהּוֿפ לִירֲעּב ןּוא רמלמ

 ךיִליִטָׁשִּפ ָענֶע א רֶעֿפ ןּוא תויאר טִימ סיֹוא טזַײװ ליּבַײל
 ךָאנ טנֶעקרָער רֶע .ּבּוטש ןַײז ןוֿפ לֵיטנָעוו ַא זיא לָיטיֹולְּפ סָאד זַא
 רנַאװ 2: טּפַא יי ,גנַײרַא טָאה רֶע סָאװ ,םָעקָעוװוצ יד ּוליפא
 .רָעד רֶע ; ָעטָאּפַאק ענעסעלטַא יד ןּוא רֶע גַײז םָעד ןֶעננֲעהּוצֿפיֹוא
 תילט לא טַאהָעג רֶע טָאה םהָיא ףיֹוא סָאװ ,קָאװצ םָעד טנֲעק
 ט'הנעט לֵירֲעּב .ןָע גיֹוּבֲעגנַײא לֵיסִיּבַא ךָאנ זַיא רֶע --- ןיליפּת ןּוא
 .ּבּוטש ןַײז ןוֿפ לִיטנָעוו ַא זיא לָיטיֹולּפ סָאד זַא ,טסַײװ רַע :רֶעּבֶא
 טשִינ רֶע ןָעק 2 -- ןָעננָערּב טשינ רֶע לַיװ תֹויאֹר ןַײק

 ןָענהָאװ : הרשּפ ַא טֿכַאמ בר רֶעד ,בר םּוצ ָעדַײּב ַײז ןֶעהַעג

 ןֶעק סָאװ ּוצ הַמ אָלֲא ,טשִינ ַײס ַיװ ַײס ךָאד ןָעמ ןָעק טרָאד
 הּכּוס ַא ןּוא ,הּּוס ַא ּוצ דנַאװ ַא ףיֹוא רּונ לימי סָאד ןֶעצטּונ
 ,תֹוּכּוס ףיוא ןהָעטש לֵיטיֹולּפ סָאד זָאל --ָעדַײּב ךָאד ַײז ןַעֿפרַאד
 .ןָעֿכַאמ הֹּכּוס ַא טרָאד עדַײּב ךַיז ַײז ןעזָאל ןּוא:

 ףיֹוא לָיטיֹולּפ סָאד ףרַאד רֶע ,אֹל ;לֵירֶעּב רֶעֹּבֶא ט'הנעט
 ּוליֵּפא טסַײװ ןּוא רֶע זַיא גנוי רָעּבָארג ַא ,דרָעֿפ ןַײז רַאֿפ לַאטש ַא
 ,לַאטש ַא ןּוא הֹּכּוס ַא ןָעשִיווצ לידבהל ןַײק ןָעגָאז ּוצ טשִינ

 רַעטָאֿפ ןַײז ,הלחנ ןַײז :טֿכַארּבֶעגֿפיֹוא טרָעװ דמלמ לַיּבַײל
 ;8 ןוֿפ ,ָעדיזרַעטלֶע ןַײז -- עדַײז ןַײז ,טנהָאוװֲעג טרָאד טָאה;
 ןהָעג םהָיא סֶע לָאז ןֶעּבֶעל םּוא ,ןַײנ 3 לַאטש ַא ןָעֿכַאמ ליטיולּפ

 : ַא טִימ יֹוג ַא לָיטיֹולֿפ םּוצ ָיהַא קָעװַא טרהִיֿפ לֶירֲעּב
 'סָאד ןָא טּביֹוה ןּוא לָעקַירטש ַא םיֹורַא יֹונ רעד טטָענ ,קַאה ַא ןּוא
 טמּוק דמלמ ליּבַײל רהָאווָעג ןּוֿפרָעד טרָעוװ ,ןֶעטסָעמ ּוצ לֵיטיֹולּפ
 ץרַײּב טִימ לֵיטיֹולּפ סָאד טלָעטשרָעֿפ רֶע ןּוא .ןָעֿפיֹול ּוצ ןָא רֶע'
 .ןַעטסַעמ טשַינ טזָאל ןּוא סָעלָאּפ

 -- ּפָאק םָעָר ָאד רַיד קַאהּוצ ךַיא --קֶעװַא טסהַעג --
 " ,לֵירָעַּב טַײרשי

 לָעװ ךיא ,ךַימ טזָאל ,רכֹוע םָעד ּוצ ּוצ ךַימ טזָאל --
 | ,ליּבַײל טַײרש ,ןַײז גדּכ ערֹוק םהָיאי

 .ּוצ ַא טַימ גנּוי רעטַיקַאנ ןּוא רָעסִיֿפרָאּב ַא ---םּוּבָאל ָעְקֹוי
 , טקיק ןּוא ַײּברֲעד טהָעטש ליטִיה ןֶעסָירי

 טזָאל ; םהָיא טזָאל --{ּוצ ןָעד םהָיא טלַאה רָע --
 ,םהָיא םהָענ : ן'לרֶעּב ּוצ גיֹוא ַא םִיט טקנַיװ ןּוא --- , םהָיא;
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 -משִימ ןָעמ ,ףיֹונּוצ ךַיז ןֶעמּוק ןֶעדּוי ,ַײרָעגַירק ַא טרָעװ םֶע
 ךוֿפ ץלּבַײל ,טַײז ןַײא ןוֿפ ץלרֶעּב קֶעװַא טסַײר ןָעמ ,ןַײרַא ךַיז
 ,גָעז רֶעֹד טימ םַײהַא קִירּוצ טהעג יֹונ רָעד ןּוא ,טַײז רֶעטַײװצ רֶעד

 .,ּתֹורמלמ ןַײז ןָעגיסעלֿכַאנרָעֿפ ּוצ ןָא רֶעֹּבֶא טּביֹוה דמלמ רֶעד
 ואוו ןּוא ,הלחנ רֶעד ןֶעגָעוו טרָעלק ןּוא םּורַא גָאט ןָעצנַאג ַא 0
 0 עצַײלּפ רֶעד ףיֹוא קַאה ַא טַימ ןהָענַײּברַאֿפ יֹוג ַא טהָעז ר
 טהָעג רֶע ּביֹוא טקּוק ,ךָאנ םהָיא טהָענ רֶע ןּוא ץרַאה סָאד 0
 ,לִיטיֹולּפ ןַײז ּוצ ןיהַא טשִינ

 רעד ךִיז טּפַאח ,טָעּב ןַיא טֿכַאנ ַײּב גָידנֶעגעַיל לָאמ לַײט
 םּוצ ןַיהַא טֿפיֹול ןּוא קָארֿפַאלש םָעד ןָא ךיז טּוהט ,ףיֹוא דמלמ
 .קַאה ַא טָימ טהָעטש לֵירֲעּב זַא ,ץלַא םהָיא ךיז טֿכַאד סֶע .לֵיטיֹולּפ
 ,לַאטש ַא םהָיא ןּוֿפ ךיז טֿכַאמ ןּוא ,סֶע טגעלּוצ ןּוא ליטיֹולּפ םָעד רַאֿפ

 .רעדניק יד טַימ ךַיד ךָאד טסֶעליֹוק ,ןלזג :טַײרש בַײװ ןַײז
 נא ןיא לֶיטיֹולּפ ן'טימ רָב הרּפּכ ַא ןהָענ זָאל ,קָעװַא
 { ןוֿפרֶעד ןָעד ּוד טסָאה סָאװ

 א ! ם'נֲעטַאט ןַײמ ,הֿפּוצח ---
 -רַאֿפ ּבָארַא ןּוא ףיֹורַא לִיּבַײל 0 טהָערד גָאט ןֶעצנַאג ַא ןּוא

 רַאֿפ ןָא םהָיֹא טמָענ ,רֶעהָע גַײּברַאֿפ ןֶעדֶעי ןָא טּפַאח ,לֵיטיֹולּפ םָעד
 :רָעגנִיֿפ יד טימ גִירנָעֿכַאמ ,ןהָעטשרָעֿפ ּוצ םהָיא טִיג ןּוא ןֶעצַאל יד

 ָאר ,הָעז ---סנַײמ זָיא לֵיטיֹולּפ סָאד זַא ,היאר אהו ,הָעז ---
 ?חרזמ יד ןָעווֲעג יקַאט זַיא ליטיולּפ סָאד ,לָעּביטש רֶעונּוא ןָעווָעג זַיא
 .ףךַימ ךַיא לָעטש ,ןֶענװַאד החנמ םַײה רֶעד ןַיא לָאמַא ךִיא גָעלֿפ ,דנַאװ

 יד ךָאנ ךִיא ןֶעקרֶעד טָא ,לֵיטיֹולּפ םיַײּב 0 ליטנָעוו םעד ַײּב רֶעדִינַא
 ןַײלַא ַײז ּבָאה ךִיא סָאװ ,סֶעקֲעװצ יד ָאד ּוד טסָאה ,םִָעקֲעווצ
 .ןֶעגָאלשעגנַײרַא

 .ןוֿפ ןָעסַאג יד ןַיא ןַײלַא רֶענַײא טֿכַאנ ַײּב יֹוזַא טסהָעג ּוד ןֶעוו ןּוא
 ייד ּבָא ךִיז טלֶעגָיּפש ךיֹוה רֶעד ןִיא ןֶעּביֹוא יו ּוד טסהָעז ,וװָעשטרָאק
 ,ךַילוַײה ָעגָירדָינ יד ףיֹוא ּבָארַא טסנרֶע ןּוא גָירֶעיֹורט טקּוק ןּוא הנבל
 :ַא יו םיֹוא טהָעז סָאװ ,לַיטיֹולּפ ץרַאװש גָירדַינ ןַײלק ַא רֶעטנּוא ןּוא
 .ענּוצ ּפָאק םָעד טֶעיִלּוטֶעגנַײא רֶעוו םִיּפָע טגעַיל ,קָעלֿפ רֶעצרַאװש
 ,םהָיא ּוצ ּבָארַא טקוק הנבל ץֿכַײלּב יד ,טֿפָאלש ןּוא ליטיֹולּפ םּוצ טנַײנ
 זיא םָאװ ,רֶעּפרָעק ןָעטלַאק ןַײז גַירֶעיֹורט סָאװטֶע גַידנָעטֿכיֹולעּב

 -רֶעד ֶיּבַײל זיא סָאד ,לָיטַאלַאח ןעטֿפַײל ַא ןַיא טלָעקִיווֲעגמּורַא
 .השּורי ןַײז ּבָא טיה ,דמלמ

 ."א/ראשר הער ראשי רירש

 יה יט - 7 2 צ
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 ?סַאװ וצ

 רעד ףיֹוא ןָעִיווָעּב ךיז טָאה -- קַירּוצ רהָאי סקָעז ,ףניּפ ַא
 ןַעווֲעג טנהָאװעג טשינ ךָאנ זַיא סָאװ ,קַינשזַארטס רֶעַײנ ַא סַאנ
 גָאטנוז סיֹורַא לָאמַא ךיז רֶע טהָעג .סַאנ רֶעד ןּוֿפ םיגהנמ ַיד טָימ
 רעד ןּוֿפ טהָעזרָעד ןּוא ,ןֶערַיצַאּפש ןַײרַא סַאג ןַיא הָירֿפ רָעד ןַיא
 ןַײז ןַיא קנַארֿפ ןּוא ַײרֿפ טֿפּור קַירדנָאמ םּוחנ םייח יו ,סנָעטַײװ
 ! רָענַײז ַא :לָעווצ רַאֿפ טינַימ 8 ָעצנַאג םינֹוק ןַײרַא ּבלָעווֲענ

 ןַיא ןעקַירדנָאמ טּבַײרשרַעֿפ ןּוא ,קָינשזַארטס רעד ,רֶע טטֲעּנ
 לָאקָאטָארּפ רֶעד ןּוא ,לָאקָאטָארּפ ַא טרָעװ ןוֿפרֶעד , ןַײרַא לֶעֿכַיּב
 ן'טימ לַײװרָעד זיא קַירדנָאמ ,ןַײרַא (רּוס דנָאס ןיא טהָענ
 זיא קינשזַארטס רֶעד .ןֶערָאװָעג "ךלו לֵּכי ןּוא רבח קָינשזַארטס
 =םיֹוא ךַיז טָאה ןּוא ,סַאנ ןַיא ןָערָאװֶעג 'בׁשֹוּת, רהָעמ לַײװרָעד
 ,סַאג ןוֿפ םיגהנמ ָץלַא גָינָעוװסיֹוא טנָאקָעג ןּוא טנרֲעלַעג
 : קסּפ ַא טּפַאה קִירדנָאמ ןּוא לָאק 2 טָארּפ טּבַײלּב רֶעּבָא לָאקָאטָארּפ

 . קַירדנָאמ =: טֿכַאל .ָעֹוָאק גָאט 8 רֶעֹדֶא ,םנק לּבּו
 עי ַאוַא ךָאװ ָעְדָעי טלָאװ : ,גָעט ףניֿפ רַאֿפ לּבּור 8
 =רָעֿפ ןֶעלָעו טשַינ קַירדנָאמ םָע לָאז םָאװ רַאֿפ ןּוא ! טכַאמעג
 יר ריז ףיֹוא ןָעמּונָעג רֶע טָאה ? גָאט ַא לָעּבּור ףנַיֿפ ןַעגעַיד
 ןַא ,ףרַאד ןָעמ ּואו ןֶעּבִירשֶעג ןיֹוׁש טָאה טיָאװ רֶעד ןּוא ."ַעזָאק,
 טצָעז רניווׁשָעג יֹוזַא טשַינ רֶעֹּבֶא . ןֶעלהָאצ טשִינ ןֶעק קַירדנָאמ
 טָאה קַירדנָאמ ,טַײצ ַא רֶעֹּבִיא טהָעג סֶע ! ןַײרַא ןָעקַירדנָאמ ןַעמ
 גנילצולּפ ךִיז טזַײוװֶעּב . ,ןֶעסֶעגרֶעֿפ השעמ רֶעצנַאג רֶעד ןָא ןיֹוׁש
 ,טיִאוו םּוצ ןקַירדנָאמ טֿפּור ןֶעמ ?ַיא סָאװ .קַינשזַארטס רֶעד
 רֶעּבַײרש רֶעֹד רונ .טשַינ רָאג ? טיָאוו רֶעד לֵיוװ סָאװ ? זַיא סָאװ

 .ןָעצִיז גָאט ףנַיֿפ טימ םיאטח ץמלַא םֶעפָע רָאֿפ םהָיא טזָעל
 ---.סָאװ ָעלַאמ -- ןֶעגָעווטסֶעדנּוֿפ . ךַיז טנָאמרָעד קַירדנָאמ
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 טַײצ ןַײק ךִיא ּכָאה לַײװרעד ,רֶע טגָאז ,יֹוזַא טשִינ ךַײא טלַײא
 --!ךָאװ יד תירּב ַא ךַאמ ךִיא -- ,ןָעטֿפֶעשֶעג ָצֹרֶערנַא ,,. טשינ
 ןָערַיּפַאּפ יד רֶע טנעל ,רָעטֿכָעלש ןַײק טשינ אקוד זִיא רֶעּבַײרש רֶעד
 ןֶעגַיל ,ןעלַאֿפרַעֿפ ץֿפַאש ץטלַא רָעֹד ןַיא ץֶע גרֶע ַײז ןֶערָעוו ,קֶעװַא

 ,ןָעסֶעגרֶעֿפ רֶעטַײװ טָאה קִירדנָאמ --- .ַײרד ,ַײװצ רהָאי ַא ּבֶא ַײז
 ---לָאמַא ךיז טנָאמרֶעד רֶע זַא ןּוא ! ןֶעסֶעגרָעֿפ גנַאל ןיֹוׁש טָאה רָע
 ! ןֶעסֶע גרעֿפ ָענֶעי לַײװרָעד ןָעּבָאה

 טֿכַאל ,שרדמה תיּב ןַיא ןָארֲעד םהָיא טנָאמרָעד ןָעמ זַא
 ,ַײנש ןֶע גָירהָאירַאֿפ ןַיא יו ,רֶעדִירּב ,ןֶעסֶעגרָעֿפ ןֶעּבָאה ַײז -- :רֶע

 ! טשִינ רָאנ ךימ טנָאמ ןָעמ:
 ןוא ןֶעּבירשעג רֶָעּבֶא זיא טָע'מתחָעג ןוא ןֶעּבִירשֶעג סָאװ

 ןעגנַאגָעג וַיא ןֶעמ זַא ,בֹוט=םֹוי ַא םרֶעַײז רַאֿפ ןּוא ,,, טָע'טהחֶעג:
 רֶעטנּוא קסע סקירדנָאמ ןֶעמ טניֿפָעג ,'ָענימנ, רֶעֹד ןַיא ןֶעמיֹור
 .ץֿפַאש רֶעד

 ,ןעגרָאמ:הָירֿפ םָענָעש ַא ןַיא ,ץנָאח רֶעד ךָאנ דלַאּב ןּוא
 ,ןהָעגסיֹורַא לַיװ ןּוא ןֶעסַײּבנָא ץֿכָאנ ךִיז טּבֶעהרֶעַד קַירדנָאמ ןָעוז
 ןַײרַא טלַאֿפ ,ּבלָעווֲעג םָאד ןֶענֶעֿפֶע ,ןֶעטֿכֶענרֶעַײא ןּוא ןָעטֿכָענ ַיוװ
 "ל'צרחי:אל, ןיט ַא םֶעֹּפָע ךָאנ טַימ ענימג ןוֿפ "שמש, רֶער עשנָעשז
 קירדנָאמ ,ןָעש טָעּב ןָעמ ןּוא --- ,ןָעטנַאק טִימ ׁשיילָעּפַאק ַא ןִיא
 . ןַײרַא עזָאק ןַיא ןַײז לחֹומ לָאז

 :ּוינֵיּבֲעַּב , ןַײק ןּוא "ויניּבר, ןַײק טשִינ טֿפלֶעה םֶע ןּוא
 ןֶעגרָאמ-רֶעּבַיא ,ןֶעלהָאצ ּוצ ָעלֲעסְקֶעוו ַא ןֶעגרָאמ טָאה קַירדנָאמ
 ןיא זַיא ןָעמ ז8 ,"םייקו יח, ַײרש --- ,דירי רֶעסיֹורג רֶעד טלַאֿפ
 ! תּולג

 םָענַײלק ןץטַימ טיָאװ םּוצ וי זיא עווָאקַירדנָאמ יד
 ךָאד רִימיָעז ,ָעיציִאו ָעינַאּפ ,רלַאווָעג :דנַאה רֶעֹד ףיֹוא דנַיק
 ? שטַײט'ס ..,ןָעשנָעמ עשַימַײה םֶעֹּפָע

 טקִישַעגּוצ ןָענֲעז 'םָעגַאמּוּב. יר !טשינ טֿפלעה סֶע ---= -
 ,גירלּוש טשינ רָאג יא טיָאװ רָעֹד ,"דזָעיּוא , ןוֿפ ןערָאװֶעג

 רעד ןּוֿפ ַעירַאלָעצנַאק רֶעד רָעטנִיה זִיא ָץזָאק ם'טרָאטש יד = |
 זיֹוה עטסדנּוזֲעג ןּוא עטסנָעש סָאד ,זיֹוה "ס'רָעלַאק, ןַיא ,ענימג
 ןֶעטַארג ָענרָעזַײא יד טימ ,רעטסנָעֿפ ַײװצ יד ןּוא ,קרַאמ ןַיא

 ןַײק רָאג ןָעטלָאװ ַײז ךַײלג ,ןַײרַא קרַאמ ןֶעטִימ ןַיא ןֶעש ךַיז ןָעקּוק
 .ןעווֶעג טשִינ רֶעטסנָעֿפיָעזָאק
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 ,עזָאק רָעד רֶעֹּבִיאנָעגעק טקנוּפ ,קרַאמ טַײז רֶענָעי ףיֹוא ןּוא
 ַײּ ָעוָאק ןִיא קירדנָאמ טהָעטש ,ּבלָעווֶעג סקַירדנָאמ יקַאט זִי
 רֶע טלַײצ ,ןַײרַא ּלֲעווֲעג ןַײז ןיא רֶעּבַירַא טקּוק ןּוא רָעטסנָעֿפ
 הנֹוק רֶעֹד סָאװ ,לָעקֲעַּפ םָעד טיֹול ןּוא ,ּבלָעווֲעג ןַיא םינֹוק יד
 לָאמלַײהט .רָאלֿפּוש ןַיא עסַאק יד רֶע טנֶעֿכֶערֶעַּב ,םיֹורַט טגָארט
 :לָע רֶעד ; דנָעה ָץגִידָעל טָימ סיֹורַא ּבלָעווָעג ןוֿפ הנֹוק ַא טמּוק
 ןיא קִירּוצ ןַע'טֿפּור ןּוא ךָאנ םהָיא ט8ֿיול םקַירדנָאמ ןהּוז רָעֹרָעט
 .ּוצ רַעטסנַעֿפ ן'ךרּוד קַירדנָאמ םהָיא מֿפלֶעה --- ,ןַײרַא ּבלָעווָעג
 ! אשרַאוו ןּוֿפ טרָאס רֶעַײנ ַא ,לחֹומ טַײז ,לחֹומ טַײז : רָע טֿפודי

 סָאװ טשִינ רֶע טָאה ,ָאד טשִינ םינֹוק ןַײק ּבלֲעווֲענ ןַיא זַיא
 סָאד סיֹורַא רָע טּפַאח ,"ןעשטַימלַאּב, טשינ רֶע לַיװ ,ןּוהמ ּוצ
 הנֹוק ןַײא ןָעשַיװצ ּבלָעווֲעג ןַיא יו טקנּוּפ ,םָעּוּב ןּוֿפ לימילהת:
 גנּוזַײל ַא --- ,םילהּת לָעטַיפַאק ַא ןַײא רֶע טגנַילש ,ןָעטַײװצ ןּואי
 רָעטסנעֿפ ןיֿכרּוד רֶע טהָעזרֶעד , טָימ רעד ןַיא ,טלָעוו רֶענָעי ףיֹוא
 ָעלָעסקָעוו ַא ,רסח:תולימנ ַא ןָעגָעו רֶע טֿכַארט -- ,ץרוד לאֹוײ
 ; טֿפּור ןוא ,ןָעלהָאצ ּוצ

 רוד לאֹוי רָעטסַיװ רֶעד זַא ןּוא .דוד לאֹוי ,דוד לאֹוי ---
 טהָעג ָעוָאק ןוֿפ ןָע'טֿפּור ןָעמ זַא ,טרֶעהרֶער (רֶעלרנֶעה לֵיּבֲעמ

 :ּוצ רֶע
 םָעד םהָיא טגנַאלרָעד ןּוא ? סָאװ רַאֿפ ,םּוחנ םייח ! ַאה ---

 . ןָעטַארק יד .ךרּוד ןֶענרָאמ:םּוג
 ..השעמ ָענָעי יקַאט ,קַירדנָאמ טרָעֿפנָע ! רהָאיטּוג ---

 רּונ גָאז ,..ַײז ףיֹוא רהָאי ץרַאװש ַא ,טנַאמרָעד טנַײה ךַיז ןֶעּבָאה
 טרָאד ףרַאד ךיא ? נָעט רָאּפ ַא ףיֹוא רֶענַקַאַא טשִינ טסָאה
 ןֶעהָעטש ּפָאק רֶער יֹוזַא ַײז לָאז סֶע -- ,ןָעלהָאצ ּוצ ָעלעסקָעו ַא
 טשִינ ,םינּפ ַא ,ְךיֹוא טרָאד ., ןֶעציז םּוצ רֶענַײמ יו ,ןָעצנַאמ םּוצ
 ןהֶא קָעוװַא טהָעג ןּוא .רוד לאֹוי טֿכַאמ ?ַאה ,החּכש ןַײק ןַאהְרָעֿפ:
 .רסח תלימג ןֶעגָעוו הבּוׁשּת רֶערָאלק ַא

 ָעלֶעגָעוװ ַא טרהִיֿפ רֶעיִוּפ ַא זַא ,קירדנָאמ לַײװרָעד טהָעזרֶעד
 ,יָעה :סיֹורַא רֶע טַײרש ,ןָעֿפיֹוקרֶעפ ּוצ ןַײרַא קרַאמ ןַיא הָאּובּת
 :עשטַײחולס ,ַײחּולס ! יִעֹהְי

 ןּוא ,רֶעיֹוּפ רָעֹד לָעסִיּבַא ךַיז טקֶערשרָעד ? סָאװ ? ַאה --
 ;םיֹורַא םהָיֹא טַײרש קירדנָאמ:
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 ךיא ןִיּב סָאד ! ןַאֿפֲעטס ,טנָעקרָעד טשִינ ךַימ טסָאה ---
 .ץקּבָארּפ ַא רָעהַא רּונ רַימ זַײװ , ךָאד

 -רָעד טהָענ גנַאל יֹוזַא --- קִינעשַאמ ,רּוי ּוד , דּוי ּוד .,ַײא ---
 רער טגָאז ---ּבָא ךיז טֿפערּכ רֶעיֹוא סָאד וָיּב ,רָעסַאװ םּוצ .גּורְק
 + םָעטַארק יד ךרּוד ץקּבָארּפ יד ךָאד םהָיא טגנַאלרֶעד ןּוא .,רֶעיֹוּ

 טשינ ןױש ךיא לַעװה ךיד !ארֹומ ןַײק טשַײנ ּכָאה --
 ךךרּוד דנַאה יד גָידנֲעקערטשסיֹורַא ,קַירדנָאמ טרָעֿפנָע --- ,ןָערַאנ
 םָע ּוד טסליװ לעַיֿפַיװ ןּוא -- ,ַעּבָארּפ רעד ךָאנ ןָעטַארק יד
 ? "םענרַאשז, יד רַאֿפ

 .ןעדלַינ גַיצנַאװצ ןּוא טֿכַא ּוצ --
 ,ַעוָאק ןַיא ץַיז ךַיא זַא ,טסנַײמ ּוד !ַאװ ָא ,ַעקַאט --

 4 רַיר ּבִינ ךיא סָאװ ,הָעז ,ַאנ וא ןַעֿכַאל ןיֹוש ןָעמ גָעמ
 ןַעלַײצוצסיֹוא ןָא טּבַײה ןּוא דלֲעג סיֹורַא טמָענ קירדנָאמ ןּוא

 - .רָעטסנֶעֿפ ןיֿפיֹוא רֶעיֹוּפ םָעֹד

 ןיא ךָאד טצִיז רֶע -- םהָיא טימ ּוד טסדָער סָאװ --
 ּוצ גָידנַעמּוקנָא --- רעטקַאֿפ לֵירָעּב ,רֶעיֹוּפ םּוצ טֿכַאמ -- ! ָעְוָאק
 .ןָעצַײל יד רַאֿפ דרֶעֿפ יד גְידנֲעמֶעננָא ןּוא רהוֿפ רֶעד

 -- !טֿפיוקֲעג -- ,קירדנָאמ טַײרש -- ! הָאּובּת .ןַײמ --
 +הַיֿפקֶעװַא , לִירָעַּב .טרָעֿפנֶע 1 יז םָענ ןּוא סיֹורַא הָעג --

 ? .ןֶעגָאװ םָעד גָידנָעֹר
 ףךַיד טסָעװ -- ,קַירדנָאמ סיֹורַא טַײרש --- ! כנג טרַאװ ---

 ךָערֹּב ,רָיד ּוצ סֹורַא ְךִיא הָעג ,ןָעטֿכָערסיוא רהָאי ץרַאװש ַא
 | .ןעקַאנ ןּוא זלַאה רַיד ךִיא

 --- !לָאמַא ווָירּפ .אּברדַא -- ,םיֹורַא םּוק ,ונ ,אּברדַא --
 ,ןֶעטַײװרָעּד ןוֿפ ןיוש לֵירעַּכ םהָיא טָימ ךִיז טציײר

 -רַאֿפ ! םלֹוע לש ֹונֹוּבר ;ןֶערָעװ ּוד טסלָאז ןֶעסִירֶעגסיֹוא --
 ..ליםילהּת םּוצ קִירּוצ ךַיז טמֶענ קָירדנָאמ ןּוא ? רָימ סָאד טמּוק סָאיו

 ךֶעלדנַאה סָאװ .;רעדנִיק=טסָעק יד ךַיז ןָעזָאל ןֶעסַײּבנָא ץֿכָאנ
 ןַיא ךִילנהָעווָעג .סיֹורַא םַאג רעד ףיֹוא ,קרַאמ ןַיא לָעסִיַּא װי
 רֶעשִיליֹוּפ רֶעד רֶעֹּבִיאנָעגֲעג ,ּבלָעווָעג םַאג ָץגנַאל ןיא יָעורֲעּב יד
 ךיז ןעמ טלָעמַאזרָעֿפ -- ,ּבעַילּוצ ןָעקַירדנָאמ ,טנַײה --- ,עינרעקוצ
 .ָעוָאְק ןוֿפ רעטסנָעֿפ יד רַאֿפ

 ? השעמ ַיר םַע ןַיא סָאװ ,,םּוחנ םייח ,ןַעגרָאמ טּוג --
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 השעמ ַא .סִיֿפ ןּוא דנָעה ָערֶעַײז ןּוֿפ ןֶעסִיוו יֹוזַא ןֶעלָאז ַײז --
 ,קָירּוצ רהָאי ףנָיֿפ ןוֿפ

 ךַיז ןָעמּוק רנֲעה רָעֹד ןַיא ךִילָעקָעטש יד טימ ךִילדּוי יד
 טַיש קַירדנָאמ .טֿפָעשֶעג ןוֿפ ןֶעסעּומטש ןָא טּבַײה ןָעמ ,ןָעמַאזּוצ
 סָע .ןַיא רֶע גַײטש ןַײז יו ,ךָעלטרָעװֿכַײלג רָאּפ ַא ןָעטַארק יד ךרּוד
 .ַעזָאק ַא רַאֿפ טהָעטש ןָעמ זַא ,רָאנ טסָעגרָעֿפ ןָעמ ,ךילמַײה טרָעוװ

 טלהָעצרָעֿפ 9,800 רַאֿפ טֿפייקֶעג ץֶעלָעׁש ןיא טָאה לָעדנּוז --
 ,םָעַײנ ַא רֶענַײא

 -- !גָיצנַיװ םהָיא זִיא טלָעוװ ָעצנַאג יד ! רֶע לָאז ןַעצַאלּפ ---
 ,ּוצ רָעטַײװצ ַא טהָעג

 ןוֿפ םיֹורַא ןּיז רֶעטסטלֶע סקַירדנָאמ טמּוק רֶעַּבִיאנֲענעק
 :רָעּבִירַא טַײרש ןּוא לָעוש רעד ףיֹוא ְךַיז טלַעטש ,ּבֹלָעווָענ

 3 ---ךַיא לָאז !8.20 ,ץַײװ ן'רַאֿפ טָיג השנמ ,ָעטַאט|,עטַאט --
 רָאװ ךִילרָע ןַײמ ףיֹוא ; טשַינ ןָעק ךַיא ,ןַײנ 4 השנמ

 .ןַעגֲעקַא קַיררגָאמ ךַיז טרָעווש -- ,טטיינ ןָעק'ד
 ןָא ךַיז טנָעל קַירדנָאמ ,טסעּומש ןּוא טְהָעמֹש םלֹוע רֶעד

 יר ַײּב ןַעטַארק יד ךרּוד טֿפױֹוק .רָעטסנָעֿפ ןֿפיֹוא שִיּתּב:לעּב
 ןַײרַא ךיז טשִימ םָע .לּבּור ַײרד ּוצ ,ץַײװ ךִילקָעז ףנַיֿפ ן'לאיחי
 ןֶעגָארטּבָא םַײהַא טֿפיֹול ןּוא .,ןֶעדלִינ:רֶעַײװצ ַא טּפַאח ,רָעלקָעמ ַא
 ,ּבַײװ םָעד

 ןוֿפ ּבָא ךיז טקּור ןּוא "גָאט ןָעטּונג ַא טגָאז ,תיּב:לעּב ַא
 ,לָעדָער

 . ךָאנ םהָיא ןָעמ טגָאז --- ,,,הליכא רֶעד ּוצ ךַיז טלַײא רֶע יו --
 ךִיז ןָעּבַײה סַאנ רָעד ןיא .ַײרד טגנילק רֶעגַײז-טדָאטש רֶעד

 ,םַײהַא זַײװ:ךילרָאּפ ךיז ןָעזָאל סָאװ ,ךַילגנּוי=רדח ןֶעזַײוװֶעּב ּוצ ןָא
 רָעטַײװצ ַא ןָא ךיז טֿפּור -- !סָעמִירַאװ םּוצ טַײצ --

 ' .גָעוו ןַײז ךיֹוא ךַיז טהָעג ןּוא ,קָיצנַאמרָעגנּוי
 ךיז טֿפּור -- ,ןַײז םינּפ לּבקמ רלַאּב ךַימ טָעוו ענַײמ --

 גנּונָעוֶעּב ַא טֿכַאמ ןּוא ,זִיא רֶע ּואו ,גָידנֶעסֶעגרָעֿפ ,קיררנָאמ ןָא
 , הרבח רָעד טָימ ןהָעגטַימ גָידנֲעלַיוװ

 טּבַײלּב קִירדנָאמ .ךַיז טהָעג ּוצ ןּוא טֿכַאל םלֹוע רֶעֹד
 ןיא ץִיגרָע ,טרָאד --- .ךַיז רֶעטנַיה סיֹוא ךַיז טהָערד רֶע .ןַײלַא
 טסימ לַיגְרֲעּב ַא ףיֹוא טגָיל ,ןֶעביֹוא ץַײּב ,ָץלָעקנִיװ ץרַאווש ַא
 שֿפָאלש ןּוא רֹוּכׁש:טדָאטש רֶעד *ץַירֿפ,
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 רֶעּביא קִירּוצ ךַיז טהָעֹרד ןיא ּבֶא ךיז טלָעקָאש קַירדנָאמ
 , קרַאמ םּוצ

 ,רדח ןוֿפ ןהָעג ן'המלש ןַײז טהָעזרֲעד א
 סָאװ ,לָעננּוי ןֿפיֹוא רֶע טַײרש --!המלש ,המלש -

 ,םַײהַא גָעוו ןיֿפיֹוא הרבח טִימ טֿפיטש
 :נָעֿפיֹולּוצ ,לָעגנּוי סָאד טגָערֿפ --- ? עטַאט רֶעד לָיװ סָאװ --- |
 .יָעוְאְק, רָעד ּוצ גיד

 ןֶעקיש רַימ לָאז יז ןָעמַאמ רֶעֹד גָאז ,םַײה ַא הָעג --
 סֶעמִירַאװ

 .דלָעגרטלמ ןֶעטֶעּבֶעג טָאה יּבר רֶעד רּונ ;עטַאט ,טּוג --
 .ןַעּבָעג ןיֹוש רַיר לָעוװ ךַיא ! הָעג ,הָעג --
 ,םַײהַא ךַיז טנָאי לָעגנּוי סָאד
 שזַײוװֶעּב םּורַא עגר ַא ןִיא ,ּבומש ןִיא ןַײרַא טֿפיֹול על'המלש

 ; רֶעּבִירַא טֿפּור ןּוא לָעווש רֶעֹד ףיֹוא עװָאקירדנָאט יד ךַיז
 ! ןיֹוש ךַיז טֿכָאק םִע ,דלַאּכ ,רלַאּב --
 , קָירדנָאמ טגָערֿפ 4 טזִילַעג טנַײה םָעֹּפָע טָאה ןָעמ ---
 ןוֿפ ןהּוז רֶערָעטלֶע רֶעד טַײרש -- ! ךילקָעז ַײרד רַאֿפ --

 ,ּבלָעווֲעַג
 ! ָאד טשִינ רָאנ ןַיּב ךַיא זַא ,ָאד טשִינ רָאנ ןִיּב ךַיא זַא --
 ,ַעװָאקַירדנָאמ יד טרָעֿפטנֶע 1 ןַײז טֿפרַאדָעג ּוד טסָאה ---

 ."עוָאק, רָער ּוצ דנַאה רֶעד ןַיא לֶעֹּפֲעט ן'טַימ ןיֹוׁש טנֶעהֶענעג סָאװ
 רֶעסַאװ ּפָעש ַא טַימ רַעטּומ רֶעד ךָאנ ןָא טמּוק עליהמלש

 יד ךרּוד ןַײרַא טמָענ קַירדנָאמ .קרַאמ ןָעטִימ ןַיא ּפמּולּפ ןוֿפ
 עװקַירדנָאמ יד ,סיֹורַא רֶעטסנַעֿפ ןּוֿפ ךַיז טשַאװ ןּוא ּפעש יד ןָעטַארק
 שיט םּוצ רֶעטסנָעֿפ-ָעזָאק ןֿפיֹוא ןֶעטַארק יד ךרּוד לַײװרָעד טָאה
 ,טִײרגָעג

 טקרֶעמֶעּב קַירדנָאמ טָאה "איצומה,, ןּוא "םכידייּואש, ןֶעשַיוװצ
 ,ּונ :טמורּב ןּוא ,ּבַײװ םּוצ קנַיװ ַא טִינ רֶע , טיָאוװ םָעד סַאנ ןַיא
 ,ןַײרַא םַאג ןַיא ךַיז טהָעררֲעגרֶעּבִיא ,ןָענַאטשרָעֿפ טָאה יז ,,.ּונ
 ,רָעטסנָעֿפ םּוצ טיִאוֹו םָעד ןעֿפורעגוצ ךִילדנַײרֿפ ןּוא

 ךָאנ קַירדנָאמ טגָאז ? ַאה ,ןּוהטָעגּבָא לָעקַיטש ןֶעש ַא --
 ןּוא רֶעדנַיק ןוֿפ ןֶעטַאט ַא טמָענ ןֶעמ .טיָאוװ םּוצ "איצֹומה, רֶעד
 טנַײמ סָאװ ... ןַײרַא "ָעזָאק , ןיא ץ'טצָעז ןֶעמ ,רַאנ םּוצ ן'טֿכַאמ ןֶעמ
 ַײּב רּונ ,ןּוהמ ּוצ סָאװ רהָעמ טשַינ רָאנ ןיֹוׁש ּכָאה ךִיא , רהֵיא
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 טנָעטַאּפ ןַײק רשפא להָאצ ךַיא 4 סָאװ 1 ןֶעצַיז ּוצ "ָעזָאק, ןַיא ךַײא
 ןוא !ךיא להָאצ רהֶאי ַא לּנּור רֶעַיֿפ 1 ּבלָעווֲעג ן'רַאֿפ טשינ
 ? ןָעלהָאצ טָעװ רֶעװ ,ןַײא ךַימ טצָעז ןָעט זַא

 טָע'ֿפנח --- ! ןֶעשנֲעמ עשַימַײה סֶעֹּפָע ךָאד ןֶענָעַז רַימ --
 .ַעווָאקַירדנָאמ יד ןַײרַא ךז

 :עגנַײא ,ןָערעַיּפַאֿפ ענַײמ טשִינ + ןּוהט ךִיא לָאז סָאװ --
 "ץרא:ךרד, ךיֹוא ךִיא זּוט *ןֶע רַיּפַאּפ, יד רַאֿפ --- טרָאד ןוֿפ טקִיט

 .י. ןֶענֶעגֶעזֶעג ךַיז לַיװ ןּוא טיָאוו רֶעד טגָאז --- ןָעּבָאה
 רָעטנּוא קַירדנָאמ טּפַאח -- ָץציִאוו עינַאּפ ,ָץציָאוו ץינַאּפ

 ..4 רֶעגַיצנַאװצ:ןּוא ףנַיֿפ ַא ןֶעמּוקָעּב טשַינ ןָעמ ןֶעק --- רנָיוושָעג
 ---,ןָעהָעז רַימילָעװ ,ָעוװָאקירדנָאמ יד ,ןַעמּוק יז לָאז ---= -
 , טיָאוװ רֶעֹד טרעֿפטנ

 ,קַינשזַארטס רֶעד טהָעטש קרַאמ ןֶעטַיט ןַיא גנָארד םִַײּב
 רַאֿפ ךַיז רֶע לַיװ טצָעזָעגנַײא ןָעקַירדנָאמ טָאה ןָעמ טַײז

 ּוצ ןַײרַא ןֶעגניֹוא יד ןַיא םהָיא ךַיז טמָעש רֶע ; ןָעזַײװ טשַינ םהָיא
 ןוֿפ רֶעּבֶא םהָיא טהָעזרֶעד קָירדנָאמ ,ּוצ טשִינ טהָעג רֶע -- ןָעקּיק
 רֶעד ּוצ טָאה קַינשזַארטס רֶעד ןָעוו ,טלָאמָעד רָארג ןּוא ,ןָעטַײװ
 ,גירנֶעלַיװ טשינ ,ךַיז ןֶענגֶעגֶעּב ןֶָע גיוא ָץרֲעַײז .טְקּוקָעג ָעזָאק

 ןמַימ ,ןהָײצ ַיד ךיז גַידנָעֿפַאמסיֹוא , טלָעקָאש ,קַירדנָאמ ןּוא
 !ָעינַאּפ ,חַא !ָעינַאּפ , חַא :קִינשזַארטפ םּוצ רֶעּבירַא ּפָאק

 .ןָעהָעגּוצ טזּומָעג ןיוש טָאה קִינשזארטס רֶעד ! ןָעלַאֿפרַעֿפ
 :טגָערֿפ קַירדנָאמ ןּוא .ענימ עטמָעשרָעֿפ ַא טִימ ּוצ טמוק רָע

 { סָאװ ּוצ ? טֿפרַאדָענ סָאד ןָעמ טָאה סָאװ ּוצ רֶעּכֶא ---

 "ר רפ7
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 קֶע רֶעד ןּוא ,גנרַאּב ןיֿפייא סּבלַאה ַא טנעִיל לָיטרָעטש סָאד
 ,ןַײרַא רָעסַאװ ןַיא ןיוש טֿבַײרג לָעטרֶעטש ןַעּבלַאה ןעטַײװצ ןוֿפ
 ןעמ טקוק ,ץטַאלּפ להוש ץרַאֿפ ,גרַאּב ץֿפיֹוא גַירנֲעהָעטש ןּוא
 ןֶעהַיצ רֶעדלַעֿפ יר ּואוו ,רָעסַאװ טַײז רֶענַעי ףיֹוא רֶעּבַירַא ךַײלג
 ַײז ןֶערָעװ רֶעסַאװ טַײז רֶענֲעי ףיֹוא טרָאד ןּוא ,קָעװַא טַײװ ךיז
 ןּוא ..,ּואװ טסַײװ רֶענַײא טָאג זַא ,טָעשזדנָאלּברָעֿפ ּואו ץֵעגְרֶע
 גָידנֲעקּוק ּבָארַא ןּוא ,ץטַאלּפ להוש ן'רַאֿפ ,גרַאּב ץ'ֿפױא גָידנֶעהעטש

 ,רָעבַירַא רָערלָעֿפ יר ןיא טַײװ טרָאד ,ןַײרַא רעסַאװ ןיא ןָעטנִיה
 ?ררח ַא לָאמלַײט ךַיז טלַיװ ,רֶעסַאװ טַײז רֶענֶעי ףיֹוא ןֶענָעז סָאװ
 ,,ַארַײה ןּוא ,ןֶעּבַיהרֲעד םִיֿפ יד ,ןָעטַײרּפשרָעֿפ דנֲעה יד ַעלָעגנּוי
 :לָעֿפ יר ןַיא טַײװ ,רָעסַאװ ן'רָעּביא ,קָעװַא טַײװ ,רֶעּבַירַא הָילֿפ ַא
 ,,,םַײװ ,ןָערֶעוװ ּוצ םנַײא ןִיא ַײז טימ טָעשורנָאלּברָעֿפ ,רָעּבִירַא רֶער
 ,,,לאוו טסַײװ רֶענַײא טָאג ,זַא

 =טִיה יד ,רָעֿכילהָערֿפ 8 ןּוא רֶענֲעש ַא גָאט ַא זַיא ןָעזָעווָעג
 ךיז גַידֿפעלַײק ,עגירָעַײז סָאד ןּוהטָענ ךַיז ןֶעּבָאה ,ןֶעּבייא ןָעל

 סטָאנ טצִישִעּב טַײקגילג !ןטַײל לעעַיֿפ טִימ ןָעּבָאה ןּוא ,טַײרּפשרַעֿפ
 ימי תשש ןוֿפ ןֶערָאװֶעג ןֶעטָאּכֶענ ןֶענֶעז ַײז יו ,ייזַא לָעטלֶעוו

 ,ענינַײז םָאר ןּוהטָעג ךייא ךַיז טָאה רֶעסַאװ סָאד ןּוא .ןָא תישארּב
 יד טנָאיָעג ךָאנ טָאה לַאװ ןַײא ,ןעסָאנענסיײיא ךיז סֶע טָאה טַײװ

 ןיא ךַיז םָאה ןּוא ץטירד יד טּפַאהָעַנ טָאה ץטַײװצ יד ,ץטַײװצ
 יװ ,ןָעלַאװ יד ןָעּכָאה ןָעהָעזֶעג סייא ןּוא ,ןָעסָאגעגנַײרַא רהיא



 ןל .שַא םֹולׁש
 יישר יטירשרשרעט שיר דר בערל שרשרשרשררשרשרשד .חשרשרשרשיראילאשראשרירשרשרש שטר רירט טל דיר

 ץָענרֶע טהָעג ןּוא טַײװ ץנַאנ ןוֿפ טמוק טרָאּפַאר ַא םִימ חילש ַא
 ,ןַערהִיֿפּוצסיוא תוחילש ןַײז טִינ טֵּבֲעלרֶעד ןּוא ,טַײװ ץנַאנ ,ּואוו

 םהָיא טגָאי ;רֶעסַאװ ןַיא לַײװרָעד טהָענּוצ ןּוא ךיז 1 טסינוצ רֶע
 ... רֶעטַירד ַא ןּוא ,רָעסַאװ ןַיא ךיֹוא רֶע טהֵענּוצ , רֶעטַײװצ ַא ךָאנ
 טלָעוו רֶעד ןיא טַײװ טמַיװש רֶעסַאו סָאד ןּוא ,,, רֶעטְרֶעיֿפ ַא ןּוא
 א רֶעַײרמֶענ ַא יו ,גרַאּב ןיֿפיוא ,גָעֹרּב םָעד ַײּב . ןַײרַא
 ,ךיז ןֶעּביהרעד ךילזַײה עגַירדינ יד ,לָעטרַָעטש סָאד ךיז טהָעטשי
 ןֿפיוא טהָעטש לֵעזַײה ןַײא ,ףיֹורַא גרַאּב ןיֿפיֹוא ךַיז ןעלטַײק ןּוא

 לַעטלָעו ס'טָאנ סיֹוא טהָעז ללכּב ןּוא ,לַיֿכֲער סילָעוַײה ןָעטייוװוצ
 טּוהט רֶעדָעי ,םֹולש ןַיא ךיז טּבֲעל סָאװ ,דנַיזעגזיֹוה ךִילּבעַיל ַא יז

 טגנַיז ןּוא ןישַאמ רֶע : ףיֹוא טפַאלק ןַאמ רעד ,ַעגַינַײז סָאד ךיז

 ּבָא טֿכָאַּכ ,ךיק רֶעד ַײּב ךַיז טהָעמש ּבַײװ סָאד ,לָערעַיל ןַײז ךַיז

 1 רהָיא ךִיז טגנַיז ןּוא ַָערֲעשֶעיוז
 ןּוֿפ רֶעהָירֿפ ןֶענֲעז רֶעדנַיק יד ,גָאטַימ ךָאנ גַאטשרָענָאד ַא

 טָא ,ּבָארַא רֶעסַאװ םּוצ ךיז טאל ןַעמ ,ןָעמּוקֲעג םַײה ַא רדה םָעד

 רובּכל סיֹוא ךֶעלרָעדנַיק יד טשַאװ ןּוא גָערּב םַײּב ָענֲערּוי ַא טהָעטשי
 רהָיא סיֹורַא טסַײר ,סקָעז רהָאי ַא ןוֿפ עּלַעדַײמַא ,רניק םָאד ,תַּבע

 ןּוא דנֲעה סרָעטּומ יד רֶעטְנּוא ןוֿפ ּפָאק ןָעטּפַאזָעגנַײא + ,ןָעסַאנ

 טהָעטש סָאװ עקדָאל ַא ףיֹוא םּורַא ןָעֿפיטש ךֶעלננּוי יד ,ךיוה טנַײװװי

 גָערּב םָעד ןּוֿפ רעלֿפיש םָעד םַימ טּפוטש רֶענַײא ,גָערּב םיַײּב
 ןַעַײרש רָעדנִיק יד ,רָעסַאװ ןַיא עקדָאל יד ךיז טזָאל םָא ןּוא =

 ַעקנילרֶעּב ַא ןָעטַײװ רָעד ןוֿפ טמיק טָא ןּוא יי טִימ ןָעלַאצ ןו

 ןֶעטָאש ַא יו ,ְךֲעלֲעמַאֿפ ,גַיהּור ךַיז טמַיװש ןּוא ,ןַעמַיװש ּוצ :

 עטיֹור ךיז ןעזַײװ ןָעטַײװרָעד ןוֿפ , א ןּוֿפ ,לָעטרָעטש סָאד ךרּוד

 ַעטֶעקַאנ ןּוא ,רֶעסַאװ ןַיא ןֶעהֲעטְש סִיֿפ ַעטָעקַאנ ןּוא םָעצַינדָאּפס
 םַײּב טהָעטש לַעדַײמ ַא ,ׁשַעוו רָעקַיטש ַעסַײװ ןַיא ןָעּפַאלק דנֲעה:

 לֵירָעלֲעט ַא רהָיא טמַיװש םָע ,ּבָא םָעֿפָעג םָאר טשַאװ ןּוא גָערּב
 טזָאל רֶע ,סַאדניק רדח ַא ןָא טטוק ,טנַײװ יז ,רָעשַאװ ןַיא קָעווַא

 טּוה ן'טימ 1 ןַעצטֲעַנ רֶעסַאװ ןַיא עלעקטָעּפַאק ץגנַאל ןַײז ןיֹוׁש

 ,סיֹורַא לֵירַע ַעטמַיוושָעג:קֶעװַא סָאד רֶעשַאװ ןּוֿפ רֶע טּפָעלשי

 ּוצ רעשִיֿפ 6 ּוא דוד םַײח 'ר עקדָאל רֶעד ףיֹוא טמּוק טָא ןּוא

 עטָעקַאנ ןּוא ;תּבש רֹובּכל טִיֿפ ץטָענ ץלוֿפ ץסיֹורג ַא טַימ ,ןָעמווושי
 ,ןָעווַעג רָעדנַיק תּולג ןַײק רָאג ןָעטלָאװ ַײז יו יֹוזַא ,ךיל'בקעי יִנֵּב

 ,רָעסַאוװ ןיא ךִיז ןְעווָע ראה ןּוא ,ךיז ָע ךָאּב ְךֶעל'תֹו ופנּכ עַּברַא יד ןוא:
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 רעד ןּוא ,ַעמַאמ ץ'תמא ַא ןוֿפ םיֹוש רֶעֹד ףיֹוא רֶעדנַיק ע'תמא יו
 רַעטֿפּול ,עקרָאל יד ףיֹוא דנֲעװַײל יד טַײרּפשרָעֿפ ,טזָאלּב רנִיוו

 עּכרַא ןוֿפ תַיציצ טָימ טשטַאּפ ןּוא , תֹואַּפ א טֿכַאמ ,ררָעּב
 יי .ןײרפ ןיא ךֶעל'ג תופנֿכ

 ןעלמַיה ירד ךיֹוא ךַיז ןֶעהַיצ טרָאטש רֶעד יא לסִיּבַא
 =ָענ רסח םטָאג ףיֹוא ,רָעֿכיז רֶעסַאװ סָאד ךיֹוא ךיז טסעִינ ,רָעֿכַיז
 רַעדנַא'נַא ןוֿפ ןָעשנֶעמ ָערֲעדנַא ןֶעגעַיל גָערּב םַײּב ןּוא ,טציש

 ךיֿפױא ַײז ןֶעגעַיל םלַא ןּוא גנוי ,?םָעקַאװטַיל, ָעיטרַאּפ ַא ,רָעסַאװ
 םָעקִינַײשט ַענרֲעֿכֲעלּב יד רָאנ .ךַיז ןֶעהָעז ןָעטַײװרָעד ןּוֿפ ,דלָעֿפ
 .םָעד טנהָעלֶעגנָא ָענֶערּויַא טגעיל םָע ,קָעּפָעג יר ףיֹוא ןָערנּוּבעגנָא
 ָעטֶעקַאנ יר "הרּפּכ, ַא גַירנֶעּבֶעגרֶעּבִיא ןּוא ָעלֲעטסֶעק ַא ףיֹוא ּפָאק
 רהָיא יז טהָיצ ,רהָיא ַײּב טנעיל סָאװ ,דנִיק ןֶעטָעקַאנ םָעֹד טסּורּב
 ,טשינ ןיֹוש ןֶעטֶעּב ןֶעניֹוא עטֿכַאמרֶעֿפ יד ,ףיֹורַא לָעמִיה םּוצ ּפָאק

 ,,יזַא טסלַיװ :ןָעגָאו םלוע ארֹוּב םּוצ ןֶעטלָאװ ַײז יו טסַײה +
 ...רוזא ןַײז לָאז ַא

 ײר לַײט ;ןָעֿכַאז קָעפָעַג יר ףיֹוא םרָעטָאֿפ יד ןָעצַיז סֶע
 יזַא -- ,רָאנ לַײט ,ןָערהָעלק ןּוא טנהָעלֶעגנָא רנֲעה יד ףיֹוא ּפֶעק
 נעטרַאװ ,ןָענַײװש ןּוא ןֶעצַיז ,ןַײז טשִינ קסֵע רֶעַײז טלָאװ םָע יו

 =ּוצ ןּוא עמַאמ יד טציז דרֶע רֶעד ףיֹוא ןֶעטַאט םִַײּב ,סֶעֹּפֶע ףיֹוא גיד
 רָעמָאֿפ רָעד ,ָעקרַענּוא טַימ טיֹורּב ךָעלרָעדנִיק ענַײלק יר טלַײמ
 ןיא טקּוק ןּוא קָעֹװַא רֶעדנַיק ָעדנֲעסֶע יד ןוֿפ ּפָאק םָעֹד טגַײּב
 ַערָעטלַע יד טהעטש רָעסַאװ גָערּב םַײּב טרָאד ןּוא ,ןַײרַא לָעמִיה
 ןָעניֹוא יר ןוֿפ ןּוא ,ןֶעלַעװ עדנַעסַילֿפ יד ףיֹוא טקּוק ןּוא רֶעטֿכָאש
 .ךִיז ןעלקָאש ןַעּפיל יד זַא ,ךַיז טֿכַאד םִֶע ןּוא ,ןֶערֶערט עליטש ןענַיר

 ןֶעדֲער ּוצ טוירַּפ םִע ,ָעיטרַאּפ רֶעד ןיא יא לַיטש ןּוא

 רעד ,טנַײװש רֶעטצֶעל רעד -- ןָעטלַא ַא טימ סֶעַּפֶע ןַאמ רֶעגנּוי ַא

 ,ץלַא טגַײװש רָעטצֶעל רֶעד ,רֶעטַײװ טרָער ןַאמ רֶעגנּוי
 רָעֹד ןוֿפ ,םנַײלק ַא ליקַאוװטיל ַא ,עֵלֶעגנויי ַא ךז טזָאל םִע

 .סָאװ ,ךֶעלגנוי:טדָאטש יד וצ ּוצ ךַיז ם'בננ ןּוא קי ַעיטרַאּפ
 ַעסיֹרג רֶעד ןיא טרָאד ,ךָעלָעקטָאּפַאק ָעגנַאל יד ןַיא ןָעװדָאּב
 ,ליקַאװטַיל סָאד טהָענ סֶע ,רֶעסַאװ גָערּב םַײּב ןַיא סָאװ עקדָאל

 נָא ןּוא ,קִירּוצ ךיז טּפַאח ןּוא ךַיז טזָאל ,םּוא ךיז טקּוק ןּוא טהֲעג
 רָאנ .טְקֶעטשֶענ ןַײרַא עקרָאל יד ןַיא םוֿפ ַא ְךיֹוא ןיֹוש רֶע טָאה
 םִימ טקנַיװ ןּוא ָענֶערּוי ָעֿכיֹוה ַא טהָעטש ָעיטרַאּפ רָער ןַיא טרָאּד
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 :: .שַא םֹולש
 ,רשר/רע'ר ישראל יי ליפט

 ןּוא !ץק'המלש :רָעגניֿפ ן'טַימ טֿכַאמ ,ָץְלָעגְנּוי םָעֹד ףיוא קָערש

 ךיז טצָעז ,קִירּוצ עיטרַאּפ רֶעד ּוצ גַידיזנֹורּב טהָענ ליקַאװטַיל סָאד
 ַערנֶעלַיּפש יד ףיֹוא טֿפַאשקנַעּב טיט טקּוק ןּוא ןֶערּוי יד ןָעשִיווצ
 ,ךיֹוא טגַײװש ןּוא ,ךֶעלָעגנוי

 ץיטרַאּפ יד טלָעטשרָעֿפ סָאװ ,להָימ:דנַיװ רֶעֹד רֶעטנּוא ןוֿפ
 סיֹורַא ל'דּוי רֶענָאמ ןַײלק ַא םֶעֹּפָע ךיז טוָאל ןֶעניֹוא סנָעשנָעט ןיֿפ
 ןימ ַא םֶעּפָע ןּוהטָעננָא טנָארט ןּוא לֵיררֶעּב ןֶעריֹושָענ ַא טָימ

 גָיטנַאק רעַיֿפ ַא ןּוא ,טָעיטַאפָענּוצ ןֶעטנּוא ,לָעטנַאמןָענָער ןָעשטַײד
 טּבַײרש ןּוא דנַאה רֶעד ןַיא לָעֿכִיּב ַא םָעֹּפָע טלַאה רֶע ,ָץלָעטִיה

 להָימ?דנַיװ רעד רֶעטְנּוא ןוֿפ ךָאנ ךיז טזָאל םהָיא ךָאנ ,ןַירָעד
 טמיֹור סֶע ,רֶעיֹוא ןַיא ָעלֶעגנַיר ַא טימ טַארלָאס רָעֿכיֹוה ַא סֶעֹפָע
 טַאדלָאפ רֶעד ,לוטש רֶעד ןַיא ןֶעדּוי םָעד טימ טַאדלָאס רֶעד ךַיז

 ,לָעֿכיּב ןיא םּבַײרש לָערוי סָאד ןּוא ןַערּוי ַערנֶעצַיז יד ףיֹוא טקוק
 =רָעֿפ ןַיא םנַײז םינּפ סָאד ,גנּוי -עֿפײה 8 7 טהַענ ַײז רֶעטנּוא

 רעד ןַיא ןֶעקָעטש ןָעּבָארג ַא טלַאה רֶע ןּוא ,ְךּוט ַא טָימ ןֶעדנּוּב
 רעד ןַיא ןֶעקֲעטש ן'טימ שַירָעלילאוװ א גנוי רֶעֹד ןּוא ,דנַאה

 ,דרָע רַעטֿכַײֿפ
 יר ןָעצד ןַעּבַײלּב םִע ,ליטש טרָעװ ָעימרַאּפ רָעֹד ןיא

 קִירּוצ טרהָעק םָע .ןָעגַײװש ןּוא קָעַּפֲעג ָצרֶעַײז ףיֹוא רֶערֲערנַאװ

 םָאר ,עינַאּפמָאק רֶעד ןַיא ךיז טצָעז ןּוא גָערּב ןיֿפ לַערַײמ סָאד
 ןּוא ךּוטרַאֿפ סָעמַאמ רעד רֶעטנּוא ךיז טלַאה זֲעֹּב ליקַאװטַיל ץנַײלק
 ןֶע גיוא ַעטזָאלעג ּבָארַא יד ןוא ,רָעטֿכִיזֶעג ָעגיר'המיַא יד ןּוא .טרָעטַיצ
 רָאנ !גידליש טשִינ רָאג ןֶענֶעז רימ :ליטש רֶעד ןַיא סָעֹּפַע ןֶעדַער

 !גידלוש טשַינ
 קיטש ַא סיֹורַא ךַיז טוַײװ להַימ:דנַיװ רֶעד רָעטנּוא ןוֿפ

 רֶעּבלַאה ַא ,ררָאּב ָעּבלַאה ַא ,טֿביוַעג ּבלַאה ַא ,ָעטָאּפַאק עצרַאװש
 םָעד טַימ רּוי םָעד ןָעטַײװרָעד ןוֿפ טָעטֿכַאּבָאֶעּב ניֹוא ןַײא ןּוא טּוה
 הָימ=דנַיװ רֶעד רֶעטְנּוא ןוֿפ ךיז טזַײװ דלַאּב ,לֵיָעטנַאמ:ןֶענֶער
 ףֹורַא נידנָעֿכַאמ ,יָעיטרַאּפ , רָעד ּוצ טקנַיװ ןּוא סיֹורַא דנַאה ַא

 .ּבָארַא ןּוא
 .ןֶעגַײװש ןּוא ןָא ןָעטַײװצ םָעד רֶענַײא ןָעקיק ,ןֶעציז רָערָערנַאװ יד

 ,ַערנענעַיל יר ףיֹוא טרָעדּור רֶע ,טזָאלּב דנִיוו ַא .טֿכַאנ רַאֿפ
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 יו ,ךיז טֿכַאד ןָעטַײװרָעד ןוֿפ ןּוא ,ןָעלעװ עדנַעסעִילֿפ:ליטש
 :רַעסַאװ עסיורג עגנַאל טימ רֶעסַאװ ןיא טמִיװש היח ָעְרָעֹוהֲעגנּוא ַא
 28ילא םעקנִילרֶעּב יד ףייא ןֶערֶעװ דנָעװַײל יד ,סםֶענֲעטלָאק ץגִיד

 ץִעגרֶע ןוֿפ (,המחלמ ַא ּוצ ןָא םָעֹּפָע ךיז ןָעטַײרג ַײז) ,ןֶעניֹוצָעג
 ךַיז טנֶערּב ל'רָעַײֿפ ַא ןּוא ןעמיװש ּוצ עװטַארט ַא ןָא טמוק טַײװ
 עקרָאל ַא ףיֹוא שנעמ ַא טלַײא טרָאד ןּוא ,ַעוטַארט רֶעד ףיֹוא
 טַײװ טרָאד ןּוא ,רָעסַאװ סָאד ךיז טסעינ רֶעטַײװ ןּוא ,גָעֹרּב םוצ
 :היוט םָעד רֶעּבַיא ןֶענֶעג םיֹוא ךיז טסעַינ םִע ;רָעסַאװ סָאד טהור

 ,טהור ןּוא טרָעטַאמָענּבָא ךַיז טָאה רלֲעה רֶעֹד ,לָעמִיה ןֶעטְקֶעדֶעּב

 ,ךעלטֿכַיל סקעז ץנַײלק יר ּבָארַא ןֶעצנָעלג גרַאּב םָעד ןוֿפ ןּוא

 לַעקנוט ,"דּומע, .ן'רַאֿפ שררמה-תיּב םָענַײלק ןיא ןֶעהֲעטש סָאװ
 םָאר ןּוא לָעמיה ץֿפיֹוא טרָעװ לָעקנּופ ,רָעסַאװ ןֿפיוא טרֶעוו
 ןּוא ,ְךיֹוא טהור ןּוא ןַײא לעפָענ:היֹוט ַא ןיא ךיז טליה לָעטדָעטש
 אוהו, רֶענְירנֶענַײװו ַא ךִיז טזָאל ל'שרדמה:תיּב םָענַײלק םֶָעֹד ןוֿפ
 רֶעּביא ,ןעטֿפּול רֶעֹד ןיא טּבֶעװש הלפּת יד ןּוא ,ןֶערֲעה "םוחר

 ןֶענֶעַײל עמש:תַאירק ַא ,,,רָעדלָעֿפ יד רֶעּבּיא טַײװ ,רָעסַאװ רֶעדי
 ,,,טלָעװ רֶעצנַאג רֶעד ןּוֿפ ךַיז ןֶע געל ןָעֿפָאלש ץ'רַאֿפ סֶע זוא
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 ,רָעסאװ סָאד ,םּורַא זיא ליטש ןּוא  ,ןֶערָאװֶעג זיא טֿפָאנ
 ,טֿכַאמָעג ךָעלגנויײררח יד - טימ זנֹורּב ַא םֶעַּפֶע ךיז טלָאװ סֶע יו

 ?היֹוט ַא ןַיא ךַיז טָאה ,םּורַא גָאט ןָעצנַאג ַא טִימרֶעד ןָעֿפימש סָאװ
 ךיז ּבוטש ןיא ;ןֹושל ןעשנעמ ףיֹוא טסַײה סֶע ,טליהָעגנַײא לֶעֹּפֶענ
 עװמַארט ַא ףייא ,טֿפָאלש ןּוא טֿכַאמרָעֿפ ןָעדָאל יר ,טּפַאחָעג ןַײרַא

 ַערעטסנַיֿפ רֶעֹד ןיא זיא טנ אולירבא ,ל'רֲעַײֿפ א ךַיז טנֲערּפ ץֶע גרֶע'
 יד ,.,ןָעטַײװרָעד ןוֿפ יֹזַא טלָעקניֿפ סָאר ןּוא ,טסַאֿפֶעגנַײא .טֿכַאנ
 , ןָעטלַאהָעּב ךָעלוַײה ָערֶעַײז ןיא ךיז ןָעּבָאה םיּתפנילעכ טדָאטש-

 עדַײז רֶעטלֶע רֶעֹד סָאװ ,לֶעֿכָער ןַײז רֶעטְנּוא ךיז טְצֵיש רֶערָעי ןּוא
 =נָעטלַאהֶעּב לָעטרֶעטש ץצנַאג סָאד ןּוא , טזָאלֶע נרֶעּביא םהָיא טָאה

 טֿכַאר ,םיֹורַא רָעסַאװ ןּוֿפ טגַײטש סָאװ ,לָעַּפֶעַנ םָעֹר ןיא ךַיז גיד

 סָאװ ,יֹוא ; גידנעשטרָאקנַײא ךִיז ,ךרּכתי:םשה טביול ןּוא טקנַאד ,ךַיז
 גירנֶעּבָעװש ,לָעֹּפֲעַנ רָעֹד ןּוא !ןֶעּכָאה רייט טָאנ ןָעטוג ַא רַאֿפ;
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 טַײרּפשרעֿפ סָאװ ,ָעמַאמ ַא ַיװ סֶעֹּפָע זיא לָעטדֲעטש םָעד רֶעּבִיא

 :ךִיז גירנָעטעּב ,ְךָעלרָעדנַיק ענַײלק ָערהַיֹא רֶעּביא ךּוטרַאֿפ רהָיא
 ,אשִינ ָאר ,,, טשִינ ָאד

 ּבָארַא טקּוק ,לָעטַיה ץיֿפיוא ןַײלַא ַענַײא ,הנבל ייד רָאנ
 ףיֹוא ןַײלַא ענַײא םּורַא טָעשזדנָאלּב ןּוא ,דרָער'ד ףיֹוא ןַײלַא ענַײא:

 ןֶעגירנָעֿפָאלש םָעד ףיֹוא ןּוא ,,,הנבל ַא ךָאנ גַידנעֿכוז ,טלָעװ רֶעד
 גָירנֶעּבָעװש ,םָעֹּפָע טֿפיֹולעּב ןּוא להַארטש רֶעטלַאק ַא טלַאֿפ רֶעפַאו

 ךיז טליה ,ר טָעילּוט ץלַא ,סָעילַאװח עדנַעֿפָאלש ,עגִיהּור יד ףיֹוא

 לָיטש רֶעד ןַיא גָידנֶעטֶעּב ,ןַײא הניכש רֶעד ןוֿפ ןָעלגָילֿפ יד רֶעטנּוא

 !זנּוא רֶעּבַיא גָידמִירַאּברֶע ַײז ,טָאנ :טֿכרָאֿפ טִימ
 ןיא טרָעוװַילגרָעֿפ רעסַאװ סָאד ןיא רלָעֿפ ןיֿפיֹוא ןָעטנּוא

 טִימ טרָעווולנרָעֿפ ,טֿכַאנ רֶעֹד ןוֿפ רױַא םָעד ןיא ,קָיטש ןַײא

 םַײּב ,טָאנ ןּוא לָעמַיה ,דרָע רָעֹד טימ ,טלָעוו רעד טימ :סָעלַא

 רַעלדָא עוו !רהָיר ןָעצרַאװש ַא ןוֿפ לָענילֿפ יד ףיֹוא ,,גָערּב

 ןוֿפ ןַעטָאש עטיוט רֶעדֶא ,ןעשנעמ םִֶע ןָענעז ּוצ ,,,רֶעוװ ןָענעַיל

 .םָעֹּפָע גָירנֶעטֶעּב ,ןַײרַא הנב רָער ןַיא ןעקּוק רֶע'מִינּפ ,,,? טֿכַאנ רָע

 ,םורַא זיא ליטש ןּוא

 ןיא םָעּפָע ךַיז טרָעדּור סֶע ַיװ ,ךַיז טרָעה ןָעטַײװרַעד ןּו

 =וצ ךיז טסעַינ סָאד ןּוא רֶעטַײװצ רֶעד ףייא לַאװ ןַײא ,,,ּרָעסַאװז

 ּוצ ,,,לָיטש רֶעֹד ןַיא ןרָעטסילֿפ ןּוא ךייז ןָעשּוק םֶעּפֶע יו ,ןָעמַאז

 =עַּב ךלַאּב ,,,?רֶעסַאװ ןַיא לבֹוט ערַעַײז תוטשנ יד ָאד םיתמ ןֶענָעז

 ,רָעסַאװ ןרֶעּכיא גַירנֶעּכָעװש ,טֿפול רָעד ןַיא ןָעטָאש ַא ךַיז טגָעוז

 ,,ךיז טרָעה טָא ,ןָעטָאש רֶעד ,ךיז טנהָע'נ ש ןּוא ךַיז טרֶעדּור סֶע

 רָעדר ןיא טש'ק רָעסַאװ סָאד ,,,ךקָאל .,,ךקָאל :טמִיװש םָע יז
 סָאד ...גָעֹרּב םָעֹר ףיוא טּפַאלק רֶעסַאװ סָאד ,,,גָעֹרּב םָעד ליטש
 .ןֶערהָאֿפָעגּוצ גָערּב םּוצ רָע זיא סֶע ,,, גָערַּב םָער טגָאלש רַעסַאוװ

 ..,ףײרַא גָערּב םָעֹד ףיֹוא ןַיא ןָעטָאש ַא

 ! טַײז ליטש ,ַאש --ש --

 ןָקנַײּב ןוא ןָעשטַײנק טָירט ,רלָעֿפ ןֿפיוא ךַיז טרֶעדּור סֶע

 .זָארג ןֶעטְקֶערֶעּב יֹוהט םָעֹד ךַײוט
 !ןעלולאה

 יא? ןֶעמַאזּוצ ַעלַא רהָיֹא טנָעז ?רהָיא טַײז ּואוו --
 !טמוק -

 ,לָיטש ,,,ש =
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 .ץֶענֲערג רָעד רַעּבַיא
 = -לשרש שלישי ראש = =, טא רשי ראי ר

 יז טשטַײנק זָארג 1 ץטֿכַײֿפ ,רלָעֿפ ץֿפױא ךַיז טרֶערּור סֶע
 .םירט יד רֶעטנּוא

 ? ןעל'טהרבא טסלַאה ,ַעזָיִל --
 ,ליטש רֶעד ןַיא טרעטסַילֿפ ןֶעמ
 ?ֹוד טסָיּב ּואוו ,ליֿכּורּכ -
 = .ןעטאמ םַײב -
 ,טהָעג ןָעמ

 5 רָעוװ טָעווֶעדנַאמָאק ,רֶנָעה יד ַײּכ ןָא ךַײא טלַאה ןָעדּוי -

 ,טהָעג ןָעמ ,ליטש רָעד ןוא

 6 . "קז" = 5

 שי ירא יי * 4 הי ,הע עי יז: = יש ר

 יטב = שא טא 23, טא יע לא ער =:

 ,ַאש ש טש ש -
 ,רָאנ טַײז ליטע --
 ,,!טֿפרָאה ,טגַײװש --

 .ןֶעטַײוורָעד ןוֿפ ןֶעגַײװצ ןֶעשַיווצ ןֶערֶעדּור ַא ךַיז טרֶעה םָע
 ?ךיז טֿפַאד טֿפרָאה ןָעמ --
 ,ָאי

 - רָאנ טֿפרָאה --
 טהָעג ןֶעמ הל

 6 טנָאי ןַעמ --

 ,,,ש ש ש ש -- טַײז ליטש --

 ג רֶערעַינ ַא דרֶע'ד ףיוא ךַילָעמַאּפ ךַײא טגָעל

 ,רֶעזֶערנ יד ןַיא םינּפ סָאד טלַאהעּב --

 ,םָעהטֶא םָעד ןַײא טלַאה --
 ,םּורַא זיא לימש

 .ןַעהָעז טשינ זנוא ןָעלָעוו ַײז ,טנֶעקלָאוװוָעּב זיא הנבל יד --
 9 םונ א

 ,ןֶעמּוק םיֹורַא טשִינ ןעקלָאװ יד ןוֿפ קנַילֿפ יֹוזַא טָעוו יז --
 א -

 1רהָיא רֶעּבִיא ךיז ןֶעהָיצ ןעקלָאװ עצרַאװש תֹונחמ עצנַאג ,

 ,טָאנ וצ 0 =
 ,דנַיק ַא ןוֿפ ןֶעצשִיּפ ַא ךיז טרֲעה סֶע
 .ןֶעַײרש טִינ סֶע לָאז ,וצ ליֹומ סָאד דניק םָעֹד טלַאה --
 !?רהָיא טּוהט סָאװ טָאג ןִיא טקנֶעדֶעג --
 .ןֶעצטיּפ ןוֿפ ףיֹוא טרָעה דניק סָאד

 .ררעֿפ ןוֿפ טַירט ךיז ןָערֲעה סֶע
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8 
 !ןֶעריֹולרָעֿפ ןֶענֶעז רָימ -- =
 ,ארֹומ ןַײק טָאה -- ,
 ,טָינ רָאנ ךַײא םָעדּור ,דרָער'ד ףיֹוא טגעיל -- ו :

 ,ץרַאה ןיא טָאג טָעּב --
 !םֶלֹוע לדָׁש- הנ--ובִ -
 ,ליט:ש:ש
 { ֹוד טסִיּב ּואװ ץמַאמ --
 א!ָאד ,ָאד --
 !טגַײװש --
 ,ארֹומ ּבָאה ךִיא ,עמַאמ --

 ,ךַיד םָעּב ךיא ,לֵיּמש ַײז -

 ,ךּוט ן'טימ ךימ קָעדרֲעֿפ ,עמַאמ --
 9.!ןַײז רהָיא טָעװו ליטש --
 ,..עמַאמ ---

 ,,.!רָעסַאװ ןַיא םהָיא טֿפרַאװ --
 ,רֶעטנֶעהָענ ןייש ךַיז ןָערֲעה דרָעֿפ יד ןוֿפ טַירט יד 4

 ,ליטנשנש:ש --- :
 ,טלָעטשֶעגּבָא ךַיז ןָעּבָאה ררַעֿפ ידי 6
 ,םורַא זיא ליטש יי

 ו --- 1006862087 דזםיפ ?
 ,טֿפרָאה ןָעמ ,זיא לֵיטש 2

 -- 136 סתוצעזגס. ' י
 ,רֵנִיוושֶעג טַײר ןָעמ ,ּפָאלַאג ַא ךַיז טרֶעה םָע 0
 ,ןָעטַײװרָעד ןיֿפ ןייש ךַיז ןֶערֲעה דרָעֿפ יד ןוֿפ טירט יד 2
 ,טֿכַאנ רֶעד ןוֿפ טַײקליטש רעד ןַיא ןַעמּוטשרָעֿפ ַײז ,דלַאּב יז אש
 !ךרּבתי םשה ּטּכיֹולֶעג -- 3

 ,טגַײװש ןָעמ-
 !ןֶעּבָאה רַימ טָאג ןָעטּוג ַא רַאֿפ סָאװ --
 ,..ךִילָעמַאּפ ףיֹוא ךַײא טּביֹוה ---
 .רנעה יד ַײּב ןָא ךַײא םלאה -
 : | ,ןַעדּויי ,טמוק --
 | ' ,ןָעשנָעמ ןוֿפ טַירט ךיז ןָערֲעה םֶע
 ְפָעּפֶענ יר ןַײרַא טגָעל ,ץקרול יד זַיא טָא
 ,גָערּב םָעֹד ףיֹוא טּפַאלק רֶָעסַאװ סָאד

 5 עת = -}

 5 יי

5 = , 



 ,ץָענָערג רַעד רַעּבִיא
 0662 יע 0225 פיער" שטאק לערע טרער אשר

 {לָעיטהרבַא זיא ּואוו --

 ,אק ,27 -
 ,רעקנילֿפ ,ןַײא טגַײטש --
 יףיֹוא םַירט רֶעטצֲעל ןַײמ ,ךַיד ךַיא הָעז לָאמ ַעטצֶעל סָאד --

 .ירהע ץייר
 ,תונק ןָעגָאז רֶעטֶעּפש טסָעװ --
 =ִענ רֶעּביא רבק ןַיא ָאד ןעמַאמ רעד םִימ ןַעטַאט םָעד --

 ,.,לאוו ׁשרֶעדנַא רֶענַײּב יד ךיז גָארט ּוד ןּוא ,טזָאל
 .ראנ םוצ טשיינ ךיד טֿכַאמ --
 ,ָאטשִינ טַײצ ןַײק ,רָעקנַילֿפ ,,,ַארַײה --

 ? גיטרָעֿפ --
 ,ּבָא פוטש --
 ,ליטש רֶעד ןַיא ,ךִילעמַאּפ --
 וסָע ,גָערּב םָעֹד ףיֹוא טּפַאלק רֶעסַאװ סָאד ,ךִיז טרֶעדּור סֶע

 גֶעמ ,,, ךקָאל .,,ךקָאל :ךיז טֿפיש ןָעמ ,ןֶעגָאי םָעילַאװח ךיז טרָעה
 ,,. רָעסַאװ סָאד טשטַאּפ

 .,טלָעֿכַײטש יז ,םיֹורַא ןֶעקלָאװ יד ןוֿפ גַיהּור טמִיװש הנבל יד

 ,ןָעלַאװ יד ףיֹוא להַארטש רֶעטְלַאק ַא טלַאֿפ םָע
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 ,לָלָה 8
 .גרַאּב ןיֿפיוא טהעטש סָאװ ,הברוח:טדָאטש רֶעד רֶעטנּוא ןוֿפ

 =ןענרָאמ רָעֹד זיא ,-קלָאֿפ ץנַאג ַא ףייא הבצמ ץסיֹורג ַא יו
 יד רֶעּכיא ץנַאלג ןַײז 2 ןיא , גידנַעמַאלֿפ םיֹור ,סיֹורַא ןרָעמש
 םָעילַאוח רָעסַאװ יװ ,לָעמַיה ןרָעּבִיא ןָענָעז סָאװ ,ןַעקלָאװ ָעיֹורג
 :ץגֿפיֹוא טָאה גָאט:רֶעגנּוי רֶעד ,טצנַאלגָענּבָא-.,ןֶעווֲעג טרָעוװַילגרַעֿפ
 ,ַענלֲעצנַײא יד ןָעשִיװצ ,ןיֹוש ךיז טרֶעדּור לֵיסָעַנ ןַיא ,ןָע כָארּב

 =טרָעצ ךָאנ טָאה ױהט=טֿכַאנ רֶעד סָאװ ,ןֶערהוֿפ ָעשרֶעיֹוּב ,עהירֿפ
 ץנלָעצנַײא ןיֹוש ךיז ןֶעהַערד טוָאלֲענרֶעּבַיא רוּפש ןַײז ַײז ףיֹוא ךִיל
 לױטנעטסרעמ רעד ,ןָעניֹוא ענָעֿפָאלשרָעֿפ ּבלַאה ךָאנ טימ ןָעדּוי
 סָאד רַאֿפ ;ןָעסָאלשרָעֿפ ךָאנ ןֶענֲעז קרַאמ ןַיא ןָערָוהט ןּוא ןַעדָאל
 ןיֿפ ,ןֶערָאװעג ןֶערייּבֲעג טשִינ גָאט רעד ךָאנ זיא רֶענהָאװנַײא םֹור
 עטֿכַאמָעגּוצ-ןֶעגיוא ָענֶעשָאלרָעֿפ טימ ,זיֹוה ךיֹוה ַא ןיא רָיהט ַא
 ,םיֹורַא םָעֹרֶא םָעד ףיֹוא ּברָאק ַא טַימ טסנעיד ַא ךיז טזָאל ,ןַעדָא
 רֶעטנּוא ןוֿפ טנַײש סָאװ ,טֿכיזַענ ןֶעגָירנֶעגרָאמ ןָעשַירֿפ םָעֹד ףייא
 טָאה יז סָאװ ,םֹולח רַעד ךָאנ טּכָעװש ,סיֹורַא ךּוט ןעטֿכַײל רהָיא
 ןעקָאלנףַעֿפריק יד ןיֹוש ךיז טרָעה סֶע ,ןֶעהָעָעג העש ַא .רַאֿפ
 רָעד סָאװ ,לֹיק רָעֿכיֹוה רֶעטשרֶע רעד זיא סָאד ןּוא--גנילק .,גנילק
 ,,,טמָענרָעֿפ גָאט רֶעגנּוי

 =רָאמ יו ןּוא ןָעטֿכָענ יו ןַײז טלָאזֲעגנ םִע טָאה גָאט ַא ןּוא

 .ןהָעשָענ סָאװ םֶעֹּפָע ןיא םִיצולּפ ןוא-ןֶעג
 סָאװ םיֹוק ,ןָעֿפױל ּוצ טמּוק ,ּוצ "גָעו, ןיֿפ א קֶע ןוֿפ

 ררָאּב עסַײװ יד ,רָעהעג:סֿפרָאד לאקזחי ,םָעטָא םָעד טּפַאה רֶע
 ןיא זַיּב טּוה רֶעד ,ץרַאה ןֶעצנַאג ןרָעּבִיא םהָיֹא ךַיז טָעשָאלּפ-ּוצ
 םנָאלש םָעצַײלּפ יר ףיֹוא לִיִקָעז סָאד ,טקּורָעגֿפיֹורַא ּפָאק ןֶעּבלַאה



 יא ר עא א ר טעטיג ישא יא עטס -
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 .ללה ַא | 10
 הערשט הר רשע טא, ראלע ר ר, הרשירא ןשירשראר הר /רש/ רער, הר יישר ריר רעיא

 יֹזַא ,ּבָארַא ןּוא ףיֹורַא רֶע טֿכַאמ ןָעקַעטש ן'טִימ ,ןָעקּור ןיא םהָיא
 ןּוא ,--ןָענָאזסיֹוא ןָעקָעטְש םָעֹד ךרּוד סֶעֹּפָע ןֶעלָעוו טלָאװ רֶע ַיוז
 =רָאֿפ ןַעֿפױל ,ןרָעטמַאל ַעְנִידנֶענֶערּב יו ,ןֶעסִירעגֿפױא ןֶעניוא יד
 יטקערש-ץרַאה םִימ ךַיו טרָעה רלַאווָענ ןַײז ןּוא ,םהָיא רַאֿפ םייא

 ,סַאנ רֶעֹד רֶעֹּבִיִא
 ? סָאד זַיא סָאװ --
 ,רלַיװ ַא רּונ ,ליֹוט ןַײז ןיֿפ טשַינ ןָעמ טרֶעה טרָאװ ןַײק

 רֶע ,המיַא'נַא םִימ סיֹורַא ץרַאה ןוֿפ ךיז טסַײר ַײרשֶעג ךַילקערש

 !גרַאּב ן'רעטנִיה ןעטרָאד ,גירנעזַײװ ןֶעקֲעטש םָעד טַימ טקניוז
 םָאד ,םיֹארָאֿפ רֶעדִיו טֿפיל רָעהֲענ:סֿפרָאד לאקוחי 'ר ןּוא

 ,םהָיא ךָאנ לֵעסֶעג סָאד ןּוא ,ןָעקּור ן'רֶעּביא םהָיא טצנַאט לִיקֲעַּפ
 ןע גָאלש ןָעזַײא ןַעטנֶערּפ ;טנֶעֿפֶעַענ שער טַימ ךיז ןֶעּבָאה ןָעדָאל יד
 =ַאנ:ּבלַאה ןּוא ,ןֶעסִירֶע גֿפיוא ר עו ןֶערַיהט ,ןָעטַײװ רֶעד ןוֿפ נָא
 ,ץלַײשטַאֿפ ַא רָע ָאטלַאּפ ַא ר עוו ךיז ףיֹוא גיד יע ,ןקשיעמ עק
 'ר ךָאנ גֶעוו ןיֿפיֹוא סיֹורַא ,םיֹורַא רָיהטיזיֹוה ר י ןיֿפ ךיז ןֶעזָאל
 א א: ?םֿפרָאד לאקזהי

 עדָאמש יד ןָעטלָאװ רענהָאװנַײא יד יװ ,סםייא טהָעז סֶע
 גָאט ןָעננּוי םָעֹד ןּוא-קרַאמ םָעד ,רָעזַײה יד ןֶעזָאלֲענ ,טזָאלרָעֿפ

 ,..ןָא טמוק סָאװ
 ,ןַעמּוקָעג גרַאּב ןרָעטנַיה דלַאּב ןֶענֶעז ַײז
 =ץנֹּבֲארַא לָעמַיה ןוֿפ טָאג םָע טָאה ?םָעֿכלֶעזַא ןַיא סָאװ

 ?ןָעֿפרָאוװ
 8369 ,רָעזֲערג יד ןָעשִיווצ ןָעֿפרָאװרָעֿפ ,גרַאּב ןוֿפ ןָעסּוֿפ ּוצ

 ןַײק טשינ ךָאד ןּוא ,שנֶעמ ַא ,ןָענייצעגסיוא ףַײטש ןּוא טרַאה ,רָעֹוו
 ַעננַאל ,ןַײנ ,םִיֿפ ץגנַאל ַײווצ , ןַײטש ַא יװ טיֹומ ןּוא םּוטש :שנעמ
 ,ךיז 25 ,ךַײלּב דנעה יד ,ןעטַײװצ םַײּב טרַאה רֶענַײא ,לָעוויטש
 ןַעקנּוזעגנַײא ּבלַאה ןָעֿפרָאװרעֿפ ,סֶענֲעקֶעטש ָעטיֹוט ,עגנַאל .ַײוװצ
 םטנעסירוצ םָעד ןוֿפ ןּוא ,ןָעסִירעגֿפוא טָעלישז סָאד ,זָארנ ןַיא
 יא םָע ,םיֹורַא ץרַאה טָעוװָעטרַאהרֶעֿפ:םיטש ַא ךיז טהָעז דמָעה
 טרָעװילנרָעֿפ ןַיא טּולֹּב םָארטש רַעמלַאק ַא ןּוא  ,ןֶעטלָאּפשָעגכרּוד
 רעד ,.,זָארג םָעֹד רֶעּניא ןּוא טְסָעוװ רֶעֹד רֶעּכּיא ,ץרַאה ן'רֶעּבִיא
 ,לֶעגרָאג רָער ךיז טהָעז ןָעטימ ןוֿפ ,ןָעניֹוצָעגסיֹוא ןּוא גנַאל זלַאה
 ךַיז רהַיר ַא ןהָא ,ןֶערָאװֶעג טרָענַײטשרָעֿפ זלַאה ןַיא ןַיא רֶע יז
 ,ןֶעטָארד ָעְנַיד ַָיװ ,דרָאּב רענַײלק רָעֹד ןוֿפ רָאה יד ,ןֶעּבֶעג ּוצ
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 שלא לאל רער ,,רשרשררשרשישרשירשרשרשרשרשרשירשירשירשירשירשיריהשירש היי טי 0 4

 .ָעֹּכ ןּוא ןרָעטַיצ ַײז טֿכַאמ ןּוא םּורַא טזָאלּב לָעדנַיו סָאד עֿכלעוז
 :ײוש ןּוא טלַאק ,ךַײלּב םינַּפ סָאד ..,.םָעֹּפֶע ןעקַערש ,ײז טנָעוװ

 רעד ןיא ענַײא ןָעטלַאהֶעּב טסָעֿפ ןּוא ךַײלּב ןֶעּפיל יד ,גָידנֶעג

 רָאנ ףיֹוא ןּוא ןָעמֲעלַא ףיֹוא םּוטש ןֶעקּוק ןֶעניֹוא יד .,ןָעטַײוװצ
 ...טשִינ רָאנ ןּוא סָעלַא ןָעהָעז ַײז זַא ךַיז טֿכַאד סםָע ןּוא ,טשִינ
 ןּוא ,טליהרָעֿפ טּולּב טרָעווילגרָעֿפ קיטש ןַײא ןַיא זיא ןֶערֶעטש רֶעד
 ,סײרַא םָערַּב ץצרַאװש ןַײא ךַיז טזַײװ .לעּפַאק ןֶעטיֹור , םָעד ןּוֿפ
 :נּוא ,ניֹוא םָעד ןוֿפ רהֲעמ טהָעז םָערּב יד זַא ,ךיז טֿכַאד םָע ןּוא
 רַעליטש ,רָעֿפעיט ַא טהור רע עֿכַעל-ןַעניֹוא עצרַאװש ַיד רֶעׁש

 ןּוהטָע גֹּבָא ָעגִינַײז םָאר טָאה סָאװ ,קידצ ַא שנָעמ ַא ןוֿפ טסנָערֶעי
 =רָעֿפ ַעטיֹוט יד ףיֹוא ,,,גָעוו ןַײז ץרַאה גַיהּור ַא טימ ךַיז טהָענ ןּוא
 .ןֶעסָאנָעגסיֹוא טַײקנָעדַירֿפּוצ גיהּור ַא יו זִיא ןָעַּפַיל ַעטלָעּפמָערג
 -- ןָעטנּוא ;גָאט רעד יו ,גַיטֿכיל לָעמַיה רֶעֹד ךיז םהִיצ ןֶעּביֹוא ןוֿפ

 : ןּוא טזָאלּב לָעטרנַיװ ַא ,דרֶע עמּוטש יד
 טוָאלּב רֶע ,ּפָאק ןוֿפ רָאה ַעטנַיטּולּברָעֿפ יד ,דרָאּב ןוֿפ רָאה יד
 ,םינּפ ןֶעטיֹוט ,ןָעטלַאק ץ'רֶעּניא ,רנָעה ָץטיֹוט ,עטלַאק יר רֶעּבואי
 =ץֹּב םָע לָאז לָערנַיוװ סָאד זַא ,רָעווש ּוצ רֶעֹּבַא ןיא םינּפ סָאד רּוג
 0 שנֲעמ ןַײק לָאטנַײק זִיא סָאד זַא .,ךַיז טֿפַאר סֶע ןּוא ,ןֶענָעוי
 טרֶערָענ טרָאװ ןַײק טשִינ ,ןָענַאטשָעג םִיֿפ יר ףיֹוא טשִינ--ןֶעווָעג
 ןַײטש ַא יו ,ןֶעויֲענ סֶע ןַיא טיֹוט ןּוא ןֶעווֲעג גידנָעטש סֶע זָיא םּוטשי
 - טנעַיל םָע זַא ןּוא ,ךַיז סֶע טרהיר-סָע ןעמ טרהיר ,דלָעֿפ ןוא:
 ,,.םָע טגעַיל

 טקיק סָאװ ,םָעֹרּב ָעצרַאװש יד ךָאנ ךָאד טגָאמרָעֿפ ךָאד ןּוא
 ןֶעּבֶעל סָאוטֶע יו ,לָעּפַאק ןֶעטרֶעיַילנרָעֿפ ,ןֶעטיױר םָעד רֶעטנּוא ןוֿפ
 ךַיא ,ןּוהטָעג טָאה סָאד רֶעװ סַײװ ךַיא :טקנִיװ יז ןּוא , ךַיז ןיא
 ..ןֶעגָאז טשִינ םָענַײק רַאֿפ םָע לֵיוש

 רָעּפרעק םָעֹד םּורַא ןֶעהַעטש רֶעהָעז:ּוצ יד ,ןָעשנָעמ יד ןּוא
 סָאװ ? רעד זַיא רֶעװ :ןָעמַײװצ ןיֿפיוא רֶענַײא ןָעקּוק ןּוא ,,ליטשי
 םָעד ףיֹוא ןָעקּוק ַײז ?ןּוהטֶעג סָאד טָאה רָע ןּוא ?סניֹוזַא סָאד ןַיא
 ,רֶעצרֲעה ָעֹרֲעַײז ןַיא םהָיא ּוצ ןֶעמֶעּכֶעג ןֶעטלָאװ ַײז יװ , ןֶעטיֹוט
 יר ןּוא ,.?ןָעװ ?סָאװ ?רֶעװו :תֹישק ַץליטש םהָיא טנֶערֿפֶעג
 ךָאד טגָאז יז ,לָעּפַאק ןָעטיֹור םָעֹד רָעטְנּוא ןוֿפ םָערּב ָעצרַאווש

 ,.,םּוטש ךָאד זיא ןּוא סָאװי
 םֶעֹּפָע .םָעֹּפָע ךיז ןיא טלַאהָעּב תמ רֶעד זַא ,טנַײש סֶע

 ש ז
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 ררֶע רָעד ןיא ךיז טִימ רֹוס םָעֹד טָאה רֶע א רהָעְז
 ,טגָאוָענסיֹוא טשינ ןוֿפרעד רוּפש ןַײק םָענַײק ,ןָעמּונָעג

 ןיֿפיֹוא רָענַײא ןָעקּוק ,גִירנֶע גַײװש ןֶעהֲעטש ןָעשנָעמ 4 ןּוא
 .... ןֹוהמ ּוצ סָאװ טשינ ןעסַײװ ןּוא ,ןָעטייט ץֿפיֹוא ןֶעקּוק ,ןֶעטַײװצ

 ןוֿפ זַא ,ךיז טֿכַאד סֶע ןּוא ,טקנַיװ םָערּב עצרַאװש יד ןּוא
 ןוא-ןעגָאזסיֹוא ,ןָעקנָיװסיֹורַא םָע טָעװ דרֶע לָעֿפיֹוש רעד רֶעטנּוא
 ... ןֶע גַײװש ךָאד

 =ָעטנּוא ,עקנָאל טַײז ָענֶעי ףיֹוא ןֶעגנַאגָעגרָעטנּוא זיא ןּוז יד
 ןעגיסעילֿפ גיטֿפיל:טיֹר ןֶעגְיהּור ַא ןוֿפ טלַאטשָעג ןַיא ,דלַאװ ןֶער
 טַײז רֶעֹנָעי ףיֹוא טַײװ טָאלֶעגקֶעװַא ךיז טָאה ךַײט רֶעד ,ךַײט

 עיורג ץנידנֶערֲעטִיצ טֿכַײל ןֶעשִיוװצ ןֶעמּואושֶעגנַײרַא זַיא ןּוא טלָעוװ
 רֶעסַאװ רָאלק יו ,ןֶעהָעזֲעגסיֹוא ןָעטַײװרָעד ןוֿפ ןֶעּבָאה סָאװ ,ןָעקלָאװ
 םָאה ךַײט רֶעגַידנעסעילֿפ:טיור רֶעד ןּוא .םי ןָעֿבִילדנֶענּוא'נַא ןוֿפ
 ךַיז רַאֿפ רָאנ--רֶעסַאװ ןֶערָאלק םָעד טימ טשימעגסיֹוא טשינ ךִיז
 =נעסעַילֿפ יר ךרּוד ןּוא ּכָארַא שינָעֿפעַיט רֶעד ןיא ,לימש רֶעד ןיא
 ּומֲערלִינֶעּב ןוא ,טלָעקנוֿפָעג טֿכִיל רֶעַײז ךיז טָאה ןֶעלָעוו ַעגיד
 ץנַאג ןֶענָעז סָאװ ,גרֶעּב-ֶעלֶעוו ָעיֹורג יר ןוֿפ ּפָעק יר ךַײט רֶעד טָאה
 ַײז ןָעּבָאה ןָעטַײװרָעד ןוֿפ ןּוא ,ןֶעגנַאהעג ררֶע רֶעד רֶעּכִיא טַײװ

 םַײז רֶענֲעי ףיֹוא ןָעהַעטש סָאװ ,ןָעלַאקס ַעגַיַיר יװ ןֶעהֶעזֶעגסיֹוא
 םַײּב ,טַײז רעד ףיֹוא ָאד ןוא ,,,"תֹויְר ןֶּבַרְמ , יד ןֶענֶעַז טרָאד ,םי

 עֿכױה ,עמַאזנַײא ןָענַאטשעג ןָענֶעז ,ךַײט םָענָעדלָאג ןוֿפ גָערְּב
 =ּבָא "ךילשת , ןַעּבָאה ןּוא ןֶעגַײװצ ענָעסקַאוָעגֿפױױרַא יד טִימ רֶעטיֹוּב
 ,, ךַײט םֶענֲעדלָאנ ן'רַאֿפ טֿפירֶעג

 רֶענָעי ףיֹוא ,רנֲענָעג רֶעצנַאג רֶעֹד םּורַא ןְעוועג זיא ליטש
 .,ןענַאװ ןוֿפ ךיא םַײװ ,ןֶעּביֹוהעגנָא ךיז טָאה ,ּוצ חרזמ ּוצ לָעמַיה טַײז
 + ,םַאזגנַא גאל ןיז טָאה ןּוא--ןעקלָאװ רֶעצרַאוװש ,רֶענַיזיר ַא ךיז ןֶעהיצ ּוצ
 ,ןֶעגיֹוצֲעג לָעמִיה ן'רֶעּבַיא םַאזגנַאל

 םָעד רֶעטְנּוא רֶעטַײװ ץלַא ךיז זיא רֶעַּפרֲעק רֶעטיֹוט רֶעד
 ?ײא ךָאנ רּונ םהָיא םּורַא ,גיטל;גֿפַײלג ןּוא םּוטש ,ןֶעגָעלֶעג גרַאּב
 .סרֶעַײז ףיֹוא גָידנֶענַײװש ןּוא גירָעיורט ןָעּבָאה סָאװ ,ןָעשנָעמ ָעגינ
 ...ןענַאטשרָעֿפ טשינ ןּוא טְקּוקֶעג ,טְקּוקָעג ןָעֿבַײלג

 'םער ןיא ךַײמ רֶענָעדלָאנ רָעד םלַא ךיז טָאה רָעֿפעיט ןּוא
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 ןֶעּבָאה ןָעטַײװרָעד ןוֿפ ןּוא ,טזָאלָעגנַײרַא ךיז םִי:ןעקלָאװ ןֶעיֹורנ
 ןֿפייא ,,.ךַײט ן'רֲעּכִיא ךיז ןעלקָאש ןָעלָאּפָאט יד ַיװ טרֶעהָעג ךִיז

 ןָענָעז ןֶעטַײז ָץלַא ןוֿפ ,טצַאלּפָעג ןֶעֹו קלָאװ רֶעניזיר רָעֹד זַיא לָעמִיה
 ןֿפיוא ףיֹורַא זיא רֶענַײא ,ןֶעמּוקָעגנָא ןָעקלָאװ ָעטנַאקֶעּבנּוא ןֶעסַאט

 רֶעד ,טרהָיֿפָענ הָמֲחְלִמ ןּוא ןרָעדנַא ןיא ןַײרַא רֶענַײא .,ןָעטַײװצ
 ַענַעֿכָארּבּוצ ,רֶעק ליטש -ןַעקלָאװ יר ןּוא ,רלָעֿפ טֿפַאלש ַא-לַעמִיה
 רענַײא זיא טא ,עץטַײװצ סָאד רֶעּנּיא סנַײא ךיז ןעשטילנ ןָעלמִיה
 ףױא טרָעטַעמש ּוצ םֶעֹנָעי ןּוא ןַײרַא ּפָאק ן'טימ ןָעטַײװצ ןַיא
 יא םָאװ ,רֶעדֲעי ןּוא ךיז ןעמַיװשּוצ ךעלקיטש יד ,ךָעלקַיטש

 , ןָא זיר ַא ךָענַײא טמוק טָא ,ןַײא ןָעטַײװצ םָעד טננַילש--רָעקרַאמש
 בּוׁשָי טַימ יה יי ןוא ,סֹרַא רֶע טקעטש ּפָאק םָעד

 טרָאד ,ַײז .ןָעננַילשּוצנַײא טלָעװ עצנַאג יד ךיז רֶע טזָאל ,תעדה
 ,ךִיז ןָעלַײא מיל ןעֿכַאמ ןּוא !לָאמש טלַאה סֶע :ןָעהַעטשרַעֿפ
 ,טרָא ןַײא ףיֹוא ַײז ןָעהֲעטש ךָאד ןּוא ּבָא ןֶעהַיצ ,ךיז ןָעלַײא ןּוא
 רעד ןיֹוש טָאה טָא עי א ןעטַײק טימ ַײז טלָאװ ןָעמ ייװ
 רֶענָעי ןוֿפ ; ןעגנולשעגנַײא יי ןּוא טַײרּפשֶעגסיוא לָעגַילֿפ ןַײז זיר
 .ערג ַא ךָאנ ,םיֹורַא ַּפָאק 6 זיר רֶעטַײװצ ַא טקֲעטש לָעמִוה טַײז

 --ןַײא םֶענָעי רֶע טגנילש לָענַילֿפ ןַעצר וַאוש ןַײא טַימ ןּוא ,רֶערֲעס
 =עֹרֹּבַא {ןַָעֿכָאטשַעג לָעמִיה םָעד זַיּפש ַא טָאה ַיצ ?סָאד זַיא סָאװ
 זיא סָאװ -- רלַאּב ןּוא ,ןָעקלָאװ יד ןָעשַיװצ ןַײרַא זיא ליֹוק ָענִידנֶענ
 טָאה ליוק ןַײז 4 ןֶערָאװָענ טרָעטעמשּוצ לָעמַוה רֶעֹד ןַיא יצ ?סָאד
 ךָאד ךַיז טעשטרָאק דרֶע יד ,ןֶענָאלשָעגּבָא טלֶעװ עצנַאנ יד רֶעּבִיא
 ןֶעשִיוצ ןַערהַיֿפ סָאװ ,ןָעוַיר יד רַאֿפ ארֹומ ךָאד טָאה יז ,ןַײא
 ,ןַעגנולשנַײא ךיֹוה ןַײא טִימ טשינ יז ןָעלָאז ַײז זַא ,המחלמ ךִיז

 !טגַײװש
 - ,ןַײז ןַײלַא טָאג זּומ סָאד !סָעגיטֿכַעמ םָאוטַע טמוק טָא

 גָירנֶעזַיר ןּוא ץרַאװש ,ךיז רֶע טַײרּפשרַעֿפ 5 לעמִיה ןָעצנַאנ ן'רֶעּביא
 רעד ,םי ןֶעֶאלּב םָעֹד טימ ,ךַײט םֶענֶעדלָאנ םָעד ןַײא טגנילש ןוא

 :רַאװש םָעד רֶעטנּוא ןּוֿפ ךָאנ ךיז טצנֶעלנ ץנַאלנ רֶעגָירעַײֿפ-ןֶערלָאג

 סָאװ רָאנ ,ןֶעגנּולשֶעגנַײא םהָיא טָאה רֶע סָאװ ,דלָעה ןָענַיזַיר ןָעצ
 רֶע ,רָעֿכַאװש ,רעֿכַאװש ןַײש רֶעֹד טרָעװ ,לָאמ ַא סָאװ ,לָאמַא

 ַא ןַיא ןַײש רֶעד זַא ,ךִיז טֿפַאד סֶע ןּוא זַיר םָעד ןִיא סיֹוא ךיז טסָיג
 ןֶעצנַאג םָעד טָאה סָאװ ,זיר ןוֿפ ןֶערֲעטש םָעֹד ןיא טלָעקנוֿפ סָאװ ,גיֹוא
 ,גיֹוא סָאר ךיז טשָעלרָעֿפ לָאמ ַא םָאװ רָאנ ,ןֶעגננּולשָעגנַײא לָעמוה
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 טהָענ רלַאּכ--רּוּפש רֶעטצעל רֶעֹד ךָאנ טָא ,ּבָא טּברַאטש ןַײש רֶעד

 ,..םיֹוא ןָעצנַאג ןַיא ןַײש רֶעד ךָאד
 ןַײק טשִינ ,םיוא-ץרַאװש ,לָעמִיה רֶעד זיא ץרַאװ ןּוא

 רָאנ ,ָערנָע ןַײק טשִינ ,ּבױהנָא ןַײק טשינ--דרֶע ןַײק טשַינ .,,לֶעמִיה
 ,ץלַא ןַיא ץרַאװש

 ,ליטש ןּוא ץרַאװש
 ןּוא ןַײרַא םלָעוװ יד ןַיא זַיּפש רֶענִידנֲענֶערּב ַא טלַאֿפ לָאמלַײט

 וַיר ַא ןזּומ גּורֲה רעד ,םָע טָעשטשִילּב טּוניט  ַא--,ןֶעמָעוו טֿכָעטש
 ..,גידנֶעַײרש יֹוזַא ןֶעווֲעג זיא הסיסנ יד םּורָאװ ,לָעמיה קיטש ַא ,ןַײז

 ןיא ןֶעגָאלש ןּוא ץֶעגרֶע ןוֿפ ןעּפָארט ָענֹלָעצנַײא ןָעלַאֿפ דלַאּב
 ןוא--רֶעקרַאטש ןּוא רֶעטֿפִידֶעג ַײז ןֶערֶעוװו לָאמ ַא סָאװ ,ּבָא דרֶע יד
 עגידנֶענֶערּב ןָעלַאֿפ ןֶענֶער ןָעצרַאװש םָעד ןַיא ןּוא ,רֶע גְידנֶעדִיז
 הָריִסְג יד םּורָאװ ,ןָעלַאֿפ ןֶעזִיר ןּוא טעשטשִילּב ץנַאלג רֶעַײז-ןֶעזִיּפש
 א ,,.גָירנֶערָעגּור זִיא

 ,רעטסנַיֿפ רֶעֹד ןיא המחלמ ַא
 - ---?טּולּב טימ לָעמִיה ןוֿפ טשִינ טנֶענָער יצ
 טמָעשרֶעֿפ ,טרַאשֶעגקֶעװַא לָעמִיה ןוֿפ םיִנּורֲה יד טָאה דניו ַא

 בָא רעטַײװ ךַיז םי ןיא ךַײמ רֶענֶעדלַיג רעד טָאה גיד'העונצ ןּוא

 ,ןָעגָאלשָעג
 טשינ רָאנ טלָאװ סֶע יו יֹוזַא ,לעה:ךַאװש ,ןַײר לָעמִיה רֶעד

 רָער ףיֹוא-רָעשַירֿפ ןּוא רֶערֲעלק ןיא רױַא רָעד ,ןָעווָעג ןֶעּביֹוא
 , רֶעסַאװ סָאד ךיז טסָינ דרֶע

 עסַאנ יד ףיֹוא ,ךיז רַאֿפ ןָעֿפרָאװרָעֿפ ,גרַאּב םָעֹד רֶעטנּוא
 רָעסַאװ סָאד ,גַירנָעגַײװש ןּוא טיֹומ ,רֶעּפרֲעק רֶעד טגעַיל רֶעזֶערג
 ּבֶא סָע טשַאװ םָארטש רֶעד ןּוא ,טשירֿפענֿפיוא . טּולּב ןַײז טָאה
 ךַיז םוַײוװֶעּב םָע .,,ןַײרַא טלָעוו רֶעד ןיא ,ךיז טימ םָע גָידֶעמֶענטַימ
 :רֶעק רֶעסַאנ ,רֶעטיֹוט רֶעֹד ,רֶענָידֶעגַײװש ןּוא רֶעֿכַײלּב ץרַאה סָאד
 םָאר טשַאװ רֶעסַאװ סָאד ,גַידנָענַײװש ןּוא גַיטלִינֿבַײלג ןַיא רֶעַפ

 יר ךיז טוַײועּב סֶע ,ּבָא ן'רעטש םָעד רֶעּביא ןוֿפ לֶעּפַאק עטיֹור
 ,..גירנענַײװש ןּוא םיֹוט ךיֹוא ןיֹוׁש זִיא יז רָאנ ,םָערּב עצרַאװש
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 .ןעֶטייֵצ עָמְכעֶלְש ןיִא
 . (רלֵיּב-םָארגָאּפ ַי)

 ןיא םָע ןיא טֿפלָעה רֶעֹד ןַיא ןַיּב ,לֵיכֲעלּוש ןֶעטַײצרַאֿפ ַא
 ןרָעטלַע ָערֶעזנּוא סֶע ןַעּבָאה ןִייָּכ ַא םִימ ,ןָעּבָארגֶעגנַײרַא דרָע רֶעד
 ... ןֶעהָעוסיֹוא גַינַעווסיֹוא ןוֿפ ְךיֹוה טשַינ לָאז סֶע ידּכ ,טַֿאמֶענ יֹוזַא
 גָינַעווָענִיא ,דרֶע רֶעד ןּוֿפ טנֶעהָאנ רָעטסנַעֿפ יד ןֶענֶעַז ןעסיֹורד ןּוֿפ
 =עגנַײא ,םִירָא סָע יא ןָעסיֹורד ןּוֿפ ,ןָעקלַאּב םַײּב טרַאה רֶעּבֶא
 ,רָאנ טהָעטש סֶע ;טּפַאלקעּב רֶעטֶעֹרּב עטלױֿפרָעֿפ טַימ -- ,ןָעלַאֿפ
 ַעטְרנּוזצנ טַימ ךָאנ גָינָעווָענַיא ,,,ליֿפָעלּוש ַא זַיא סֶע לַײװ ,םָע טסַײה
 ,תֹורנמ ָעגָידנֶעהֶעזנָא םיֹוק טַימ טלָאמָענסיֹוא ,טשִירֿפֶעּב רֶעטֶערּב
 לָעטנַעװ:חרזמ סָאד ,רֶעמֲעלעַּב ןֶעטַײז ָעדַײּב ןוֿפ תֹווֿפוש ַײװצ
 =ַעגסיֹוא ןֶענֶעז סָאװ ,תֹויתֹוא ָענרָעדלִיג טיֹור טַימ טצוּפֶעגסיֹוא זִיִא
 .ךָאנ ןָעמ טנֶעקרעד שרַיה ַא ןּופ ּפָאק ַא - טַײקטלַא ןוֿפ טקָעמ
 ןֹורָא םָעד ףיוא ןֶענעז סָאװ ,ןֶעּבַײל ַײװצ יד רָעּנַיא ךיֹוה רֶעד ןִיא

 *עַישרָעֿפ טימ טקִיטשֶעגסיֹוא ,ל'רעטסנַעֿפ טּבֹױטשרָעֿפ ןַײלק ַא ןַיא
 רער ןוֿפ ןָעמ טָאה רֶעטֿפַײלננעה ַיד ,ךֶעלרֶעזֲעלג ָענַיּברַאֿפןֶעד
 ק;וטש ַע3צרַאװש ַעגנַאל רָאנ ןֶעגנֶעה םֶָע ןּוא טיבנגיָע גסיֹורַא לּוש
 ַענעשַעמ ָעטלַא ַײװצ יד ַײּב ,ּבָארַא ןָעקלַאּב ןוֿפ רֵכְזַא ףיֹוא
 ַעגַידנּור ַא טגנָעה ,רֶעמָעלֶעַּב ץֿפיוא ןָענָעַז סָאװ ,ךָעלרָעטֿכַײל
 .ןֹורֵּכִל הֶצֵמ

 ענַײלק ירד םּורָאװ ,ןַײז גָאט רֶעסיֹורג ךָאנ זּומ סַאנ רֶעד ןַיא

 ךֶעלקַיטש ָעטיֹור יד ןּוא ןָעשטשִילּב ְךיֹוה רָעד ןַיא ךָעלרָעטסנַעֿפ
 ןֶעלהַארטש יד זָאל םּורַא סּכֶעווֲעגנַיּפש סָאד ,ןֶעצנָעלג ןֶעּביֹוש

 =םיֹוא טשִינ סַאג ןיא ,הלילח ,ןעלָאז ַײז ,ןַײרַא טשינ ליֿפָעלוש ןַיא

 ,.,בָא לִיכֲעלּוש ןיא ךיז טּוהט םֶָע סָאװ ,ןָעגָאז
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 - ןַעטַײצ .עטֿכָעלש ןיא 16
 יי יי יע יג יאס הת עת תבא תתן

 ַעֿכִילנֶעװֲעּבנוא עטלַאק ןלָעקנּומ ּבלַאה ןַיא לֵיכָעלּוש ןיא
 רעד ןַיא ןֶעּכיֹוא רָאנ ,טנֶעװ טֿפלֶעה יד ףייא זַיּב ןֶעגעַיל םנָעטָאש
 =רֲעּבַײװ רעד ןַיא ןֶענֶעַז סָאװ ,ךֶעלרָעטפנעֿפ ענַילק יד ןַיא ,ךיֹוה
 ?רָאֿפ יר רֶעטנּוא ןוֿפ ןעלהַארטש ץנַיטֿכיל ןָעגנירד ,להּוש רֶעׁש

 טרֶעה להּוש רֶעשרֶעּנַײװ רֶעד ןוֿפ ,ןַעּביֹוא ןוֿפ ןּוא ,ןַײרַא ךֶעלגנָעה
 יר ףיֹוא לַיטש רֶעד ןַיא ןָעטלָאװ םיתמ יו ,שיֹורֲעג רֶעלַיטש ַא ךיז

 ...ןַעגנַאגָעגמּורַא ךַעלסַיֿפ-רַענִיה

 יא הֹדֲע יד ןּוא טַײצ החנמ טשינ ךָאנ ,גָאט ןָעטַימ ןַיא
 טנַײה יא םלֹוע רֶעד ?סָאד זיא סָאװ ,טלָעמַאזרָעֿפ לִיֿכֲעלּוש ןַיא

 ו ,ןעשטַײד ןּוא םידיסח ,טַײל הרבח ,םיּתּב:ילעּב :טשִימָענםיו

 ַעלַא טנַײה ןֶענֶעז ,ןַײרַא טשִינ להוש ןַיא ַײז ןֶעקעמש רהָאי א

 ןַעצטַיז רֶעּבַײװ ,ענַײלק ךעלרַײמ ,ךָעלגנויײרדח ,םירּוחּב , ןָעמַאזי
 רֶעּבַײװ ?"להּוש:סנַאמ ןַיא רֶעּבַײװ, ,טדָעטש עטשרֶעטנַיה יד םּורַא

 ןֶעּבעִינ ןוא ןָעדנוּברַעֿפ ךֶעלֶעשַיק ןַיא רֶעדנִיק ךֶעלצִיַּפ יד ןָעטלַאה

 ןֶעניוא יד ןוֿפ ןּוא ,ךָעלֿפעלַײמ יד ןַיא טסּורּב יד גַיטּומהֶעװ ַײז
 ןַעֿפור סָאװ ,ןֶערהֲערט ,ןֶערהָערט עמַאזניא ,ץעליטש ךָאד ןֶענִי

 :ָארט ַא טניוז ריק םָאד ןּוא ,םיֹורַא טשִינ ץֿכָערק ןַעטסדנַימ ןַײק

 טנֶעקרַעד ןָעמ ןּוא ,,,רהָערמ סָעמַאמ יד ןָעפָארט ַא ןּוא ךלִימ ןֶעַּפ
 וַא ,רָעלַײמ יד םּורַצ ןָעשטַײנק ָענֶעסַיּברעֿפ עמּורק ָערֶעַײז ןיא ךָאד
 ןָעמ זַא ,ןעמּוטשרֶעֿפ ּוצ ךִיז ןיא ןִיווֲעג סָאה ,ךַיז ןֶעקרַאטש ַײז

 ןָעהַעטש רַיהט רֶעֹד ַײּב טרָאד .ןָערָעה טשִינ ,הלילח ,ַײז לָאז

 ןיא רנֵאווָעגטֶעּב קָעּפ ןָענעַיל םָע ,ַענַײלק ןּוא עסיורג ,םנָעטסַאק

 ,טקַאּפרעֿפ רֶעֿכיט ןַיא ןָעֿכַאזּבוטש ,ןֶעדנּוּבַעגנַײא רֶעֿכָעלַײל עסַײװ
 ַענֲעשעמ ַײװצ סיֹורַא ןָעלַאֿפ ךּוט ןוֿפ ןּוא ,ףיֹוא ךַיז טּפִינק קַאּפ ןַײא
 =עט ןָעֿכָארּבּוצ ַא ,ןָעלװָאט ןהָא ְךָעל'םירַפס רָאּפ ַא ,ךָעלרָעטֿכַײל
 ,,,םָעַּפָע ךָאנ ןּוא לֵירָעל

 ַענֶעדּוי ַא טנעיל 'ּוהְיָלֲא אֵסַּכ, ףיֹוא ,להוש לָעקנַיװ ַא ןַיא
 קָערש טימ טקוק טֿפיזעג ךַײלּב רהָיא ,םעּכֲענסיֹוא דנַאווָעגטֶעּב ףיֹוא
 ןעמ יו יֹוזַא ןּוא ,סיֹורַא ךּוט ןָעטְלֶעקִיװַענמּורַא םָעד ןוֿפ המיא ןּוא
 רהָיא ןוֿפ ןוא ,ךיוה יז טצֿכפערק ןְעווֶעג יִּתַמ רהָיא סֶע טלָאװ

 םּורַא ;סײרַא ןֶעהַײװ ַערֲעטַיּב ַײרֿפ ןּוא קנַארֿפ ךִיז ןֶעסַײר ץרַאה
 רהיא טלַאה ענַײא ,עטלא ןוא ץגנוי רֶעּבַײװ ָעגינַײא ןָעוהט רהָיֵא
 2 רהָיא טִינ לֶיִקָעַר ןָעצרוק ןיא רוי רֶעֿכיֹוה רָעד ןּוא ,םּורַא פאק םַעד

 ו



* 
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 טרָאד ןָעקּוק ןֶענישרָעּפסנַאמ יד ;ןֶעקָעמש ּוצ םֶעַּפָע לָעשָעלֿפ ַא
 ..,ןִיהַא קָערש טיט;

 =םנַאמ יד ,טשִימָענסיֹוא -- רדסּכ טנַײה טשינ טצַיז םלֹוע רֶעד
 יד ןיא םינּפ סָאד ,טֿפַארטרָעֿפ ,לָיטש ןֶעצִיז לַײהט ןֶעניֹוׁשרֶעַּפי
 ןָענָעק ָעגנּי לַײהט ,יׂשַּפְנַה ןֹוּבִׁשֶה , ןָעֿכַאמ ןּוא ןֶע גרָאּברֶעֿפ רנָעה
 ,ַײז ןָעצִיז ּבלַאה ,ןֶעהָע !טש בלַאה :רֶעטרֶע יד ףיֹוא ןֶעהּורנַײא טשִינ
 ןיֹולּב טשַינ ארֹומ ַײז ןָעּבָאה ךָאד ,ןָעטַײװצ ןיֿפיוא טקּוק רֶענַײא ןּוא

 ןֶענייא ָץלַא ,ןָעטַײװצ םּוצ רָענַײא ןַעקנַיװ ּוצ ּוליִפא רּונ ,ןֶעדֶער ּוצ

 סָאװ ,ןיּבר ןָעטלַא ןיֿפיא קירדסיוא גַידנָעטרַאװ ןַײא םִימ ןֶעקּוק

 טשַינ ,ָץלָעקנַיװ ַא ןיא ,קָארֿפָאלש ןַיא טלֶעקִיווֶעגנַײא ,טהעטשי
 רֶע ,ןַײרַא רּפס ַא ןַיא טֿכַארטרָעֿפ טקּוק ןּוא ,טדָאטש ןַײז ףיֹוא

 גָירנָערֲעלק טגַײװש רֶע ,ןָענַאד ןוֿפ ןַײז ּוצ טַײװ רָאנ םיֹוא טהָעז

 ,..םיִניִנֲע עֿכױה ,ַעֿכיֹוה ןוֿפ םֶעַּפֶעַי
 טרָעה סֶע זַא ,יֹוזַא ,םלֹוע םָעד ןֶעשַיוװצ זַיא ליטש ןּוא גַיהּור

 רַע טנָאלש ,טסּורב: ?ןַעיֹורֿפ רֶעֿפַאװש ַא ןוֿפ ץֿפכערק רעלַיטש ַא ךַיז
 ןוֿפ טַײק לליטש יד ןּוא ,להּוש רֶעצנַאג רֶעד רֶעּבִיא קָערש טימ ּבָא

 ןיולּב טשיינ ןַא ,טגָאזָעוסיֹוא טלָאװ ,ךַיז טֿכַאד ,ןַענױשרָעּפסנַאמ יד!

 ָערֶעַײז רַאֿפ "ןוח,ַא ןַיא רֶע רּונ ץֿכָערק ןיֿפיֹוא םיּככמ ןֶענֶעז ַײז

 ... ןֶעלהִיֿפָעג:
 ףיֹוא רֶעֿכֲעה לָאמַא סָאװ לַימש רעד ןיא טהֲענ קָעלֿפ:ןּוז רֶעד

 ,ךֶעלרָעטסנָעֿפ ָעטשרֶעּביֹוא יד ןוֿפ ךַיז טלַאהֶעּב רֶע זַיּב ,םנָעװ ידי
 ַץּבלַאה יר רֶעּביא טּכָעװוש ןָעטָאש רֶעטֿפִידַעג רֶעלֲעקנּוט ַא ןוא
 סָאװ ,רֶעּבַײװ ַיד ןּוֿפ םינמס עטצֶעל ַיד טלָעטשרָעֿפ ןּוא .בּוטשִי
 ?נייא יד םָערַאמחרָעֿפ רֶע ,"טרעטש , ץטשרָעטנַיה יד םּורַא ןֶעצַיז

 רַעצרַאװש ןַײא זַא ,ךַיז טֿכַאד םָע ןַא ,יֹזַא ,ָערנֶעצַיז ָענֹלָעצי
 ןיא טנָעװ רעַיֿפ ַעגַימּורַא יד ןוֿפ ּבָא ךיז טרָעדנּוז קָעלֿפ רֶע'טלֹוּב
 טוט ,ןֶעסָאנע:נָעמַאזּוצ םָענַײא ןיא ןַיא קָעלֿפ רער ןּוא ,ןָעקלַאּב
 ַא לָאמלַײט קָעלֿפ ןוֿפ טרַאטש רֶעּבָא ךָאד ,.גירווָערהָיר םִינ ןּוא

 ,טנָעוװ יד רֶעֹּביא ,גָירֶעיורט ךַיז טגֶעווָעּב ןּוא סיֹורַא ץַיּפש רעֿכײה

 ןּוא ,םיֹורַא ץֿפיז רֶערֶעטִיּבַא לָאמלַײט ךיז טּפַאח ןָעטָימ ןּוֿפ ןּוא
 =בָא קָעלֿפ רֶעצרַאוש רֶעצנַאג רֶעד טָאה סָאד זַא ,ךַיז טֿכַאד סֶע

 ,,,טצֿפִיזֶעג
 יר ןּוא ,ןָא טשינ ןעמ טדניצ לָעטֿכִיל ןַײק ;זיא רָעטסנִיֿפ

 םיֹוא ךיז טמיימ יז ןַיֹּב ,רַעֿכַעה לָאמ ַא סָאװ טנַײטש טַײקרעטסנִיֿפ
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 ןּוא ,טנָעוו ָענימּורַא רעַיֿפ יר טימ ןּוא קָעלֿפ ןֶעצרַאװש םָעד טיט
 שריקה ןֹורָא ץטימ טנָעװ רעיֿפ יד םּורַא ןָעמַאזּוצ ךיז ןעסעַינ סֶע
 מרָעּיװ ץלַא ןּוא .םיבּורּכ יד טַימ ןָעקלַאּב רֶעֹד ,רֶעטֶעלֶעּב ןּוא
 רָעטּסנַיֿפ זיא םּורַא ץלַא ,לַיֹֿכָעלּיש ןַײא ,קיטש םָערָעטסנוֿפ ןַײא
 ,,,ליטש ןּוא

 זַא ,טנֶעקרֶעד ןֶעמ ,סֶעגָידנָעטרַאװ ַא זַיא ןָעגַײװש סָאד רָאנ
 ןּוא ןָעסָאגָעגנַעמַאזוצ ךעלקיטש ַענָעדעישרָעֿפ ןוֿפ זיא קָעלֿפ רֶעד
 ענַײלק ןיא רֶעקַיטש יד ךִיז ןֶערהִירּוצ גנּוגֶעווֶעּב רֶעטסנָעלק רעד ַײּב

 =רהָעמ ,טנָעװ יד ףיֹוא ןֶעצנַאט סנָעטָאש ָעטרֶעדנּוזֶעגּבָא ,ךָעלקיטש
 םנַײװש סָאװ ,קיטש ןַײא קָעלֿפ רֶעצרַאװש רעד זִיא רֶעּבֶא לַײטנָעטס
 ,,,טרַאװ .ןּוא

 ,ןעמּונֲענ ךַיז טָאה סֶע ןָענַאװ ןוֿפ טשַינ טסַײװ ןָעמ  ,םיִצּולּפ

 =ֹוצ וצ ןָא ךיז טּביֹוה רֶעניצנַײא רֶעדֶעי ןּוא ,טצַאלּפ קָעלֿפ רֶעד ןּוא
 לַעסקַא יר ףיֹוא רֶעדניק יד ןֶעּפַאח לַײט ,שדֹוקה וי םּוצ ןָעּפוטש

 םּוצ ּוצ ךַעלּפערט יד ףיֹוא ךיז ןָעזָאל ןּוא ןעטַײװצ םָעד ןָעּפומש ןּוא
 ןַיא רָאנ ,גנּונֶעווֲעּב יר ךיז טקרַאטש לֵיֹֿכֲעלּוש ןיא ,שדוקה ןירָא
 שידנַיק ַא ךיז טרָעה סֶע דלַאּב יװ ,גידנָענַײװש ןּוא לימש רֶעד
 . ןעליטשּוצנַײא םִע ןָעמ טבּורּפ ,ןַיווֲעג גַידנעטֿכרָאֿפ ןּוא טסנרֶע
 +ליק רֶענַירנָענַײװ םֶעֹנֲעדּוי ַא ךַיז טרֶעה להּוש קֶע ןּוֿפ ,טרָאד ןוֿפ
 רֲעדּורֲענ סָאד ?זָיא ּואו ל'םַײח ?ל'םַײה זיא ּואװ ,השמ ,השמ
 ןעצֿכולש ּוצ ןָא ןַעּביֹוה רֶעּבַײװ ,ךַיז טּפּוטש ןֶעמ ,ךַיז טרָעסָערגרֶעֿפ
 ,ךיוא ןענַײװ ,ןַײוװֶעג םרָעטּומ יד גַידנָערעה רֶעדנַיק יד ,ְךיֹוה

 + ןֶערָעה זנּוא ךָאד טָעוו ןָעמ ,טָאנ ןִיא טקנַעדֶעג , טגַײװש --
 עטקיטשרָעֿפ ערֲעַײז ןוֿפ ,ןֶע גַײװש ּוצ לֵיטש ןֶעבּורּפ רֶעּבַײװ יד

 ?םֿפרַאװ סָאד ןּוא 0 רֶערֶעטַיֹּב ,רעֿפעַיט ַא ךַיז טסַײר ןָעצֿפּולש
 ,ארומ ערעטסנַיֿפ ַא ףיֹורַא ןֶעמֶעלַא ףיֹוא

 ןַעקלַאּב רעד ךיז טָאה לָאמַא ךָאנ ןּוא .ליטש זִיא םּונַימ ַא
 קָעלפ ןָעצרַאװש ןַײא ןיא טנָעוו רעַיֿפ ָעלַא ןּוא ָעגָאלדָאַּפ יד ןּוא
 ?לָאװ םיתמ יװ ,לַיטש ַאש זַיא םּורַא ןּוא םּורַא ,ןָעסָאגָעגנָעמַאזּוצ
 ןַײא - קָעלֿפ רֶעֹד ןּוא ,ןְענֶעלֶעג ןָעמַאזּוצ דרֶע רֶעד ףיֹוא ןֶעט
 עליטש ,ָעטְסנרֶע יד ןּוא ,טקֶעדֶענּוצ ַײז רֶעּביא ךֶעלַײל ץרַאװש

 ,יל'רימּת רנ, םָעד ןוֿפ סיֹורַא טַײקמִירָא ַא טימ טגנַערד טַײקגִיטֿכיל
 טלַאֿפ להַארטש רֶעֹד ןּוא ,םרעימו עגנַײא טנַאװ רֶעֹד ןַיא זיא סָאװ
 ,ךױ טֿכַאד סֶע ןּוא ,קָעלֿפ ןַעצרַאוװש ןֶעטיֹוט םָעד רֶעּבִיא
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 ..ןֶערּיו הדֲע ץצנַאג ַא םנָעּפָאק ּוצ טְנָערּב לָעטֿפִיל המשנ ַא
 ,,,טנַײװש ןָעמ ןּוא
 ךִיז טזָאל ,ּואוו ןוֿפ ןּוא ןֶענַאװ ןּופ טשִינ טסַײװ ןָעמ ,םיצולּפ

 ,עמיטש ץנָעקנּורטרעֿפ ןֶערהֲערט ןַיא ,ָעטלַא ַא ןֶערֲעה םלֹוע ןּוֿפ
 םָעד ,הדֵע רֶעֹד ןוֿפ ּפָעק יד רֶעּבִיא ּבָא טנָאלש ץמַיטש יר ןּוא
 טקָירד רֶעֿכלָעװ ,ןּונננ םיתמ רֶענירֶעיֹורט ַא יו ,קָעלֿפ ןָעצרַאװש
 ; רֶעטרָעוו יד סיֹורַא

 .ף-ָתריֵב יב סי יר שי |
 ,הָחְנַמ רּומָע ץ'רַאֿפ טנֶעװַאד בָר רָעד
 ןָעסָאגָעננָעמַאזּוצ םענַײא א ךִיז טָאה םלֹוע ןּוֿפ לֹוק סָאד ןּוא

 בִירנָעטֶעּב ןַײק טשִינ ,לֹוק גַירנָענַײװ ןַײק טשיינ ןֶעווֲעג ןַיא םֶע ןּוא

 ...טסּבלֶעז ךַיז רַאֿפ יו ,עמיטש עליטש ַא רָאנ לֹוק

 .ך-ָת-יַב יֵבׁשּוי יֵרֵדׁשַא
 ,ץטקנוטרָעֿפ ,עליטש ַא טרָעהָענ ךיז טָאה לֹוק םָעד ןַיא ןּו

 ;ֹורֿפ רֶעכַאװש ַא ןּופ עמיטש ענַידנַעצֿכולש
 - .ף-ָתיַב יַב-ִׁשֹוי יֵב-ְׁשַא
 הדַע יד ןָעֿפלָאהֲעגטַימ טָאה לָעֿכיליק גָידנָג גַײװ שידנִיק ַא ןּוא

 ,רָעטלַא'נַא יו רעטרָעװ ַעּבלֶעז ַיר גַידנָעקִירד
 טנעװ רעיֿפ ַָעלַא ןוא עגָאלדָאּפ יד ןּוא ןָעקלַאּב רֶעד ןּוא

 ןַײא ןֶענָעז ןֶעטומש עלַא ןּוא קַעלֿפ רֶעצרַאװש ןַײא ,קיטש ןַײא ןֶענעז
 ' ,ליק גָירָעיֹורט טסנרֶע

 ,,,הדֵע רֶעצנַאג ַא ןוֿפ יּודְו ַא
 רנ, םָעֹד ןוֿפ להַארטש רעד .ּוא ,םּורַא זיא רַעטסנַיֿפ ןּוא

 ,קָעלֿפ םָעד רֶעּנַיא טגנַירד *ל'דימּה
 ךיז טגֶעווֲעּב קָעלֿפ רֶעצרַאװש ,רֶענַעסָאנעגנָעטַאזוצ רָעד ןּוא

 ןַײא ןיֿפ הא ַא ןַענָעז סָאװ ,תֹולֹוק יר ןוא ,קִירּוצ ןּוא ןַיהַא

 רָאנ ,ךֶעלָעמַאַּפ ,ךֶעלָעטַאּפ יי ּוצ ןֶערעה ךיז ןָעוָאל ,ץרַאה

 יי רֶעכֲעה ןּוא רֶעֿכָעה ץלַא לָאמ ַא םָ
 רָעצרַאװש רעד ,םלֹוע םעד / ןעשיווצ ליטש טרָעװ םיצּולּפ

 יא ןָעסיֹורד ןיא דָאנ ,סֶעֹּפָע ףיֹוא טרַאװ רֶע ַיוװ ,טהָעטש קַע 58
 םָעּפָע ןַעֿט ןָעק ךָאד ,טשינ ר ש ןַײק ּוליִּפַא טרָעה ןַעמ , ליטש

 ,טקָערש טַײקליטש יד ,טגרָעוװ טַײקלַיטש יד ,ןֶעֹנֲעוװַאד רֶעמַײװ טשינ
 טַײװ ץנַאנ ןוֿפ ,ןָעטַײװרָער ןוֿפ רלַאּב ,,,טֿפרָאה ןַעמ ,,,טרַאװ ןֶעַּמ !

 ןוא טהָעג םָע ,טהָענ םָּע ,לוק גָידנֲעשיֹור גיֿפײלָעג ַא ךיז טרָעה
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 ֹזַא סָאד ןַיא סָאװ ,ןָא טמיוק
 ןֶעמ רַעטנהָענ פָאמַא 0 סָאו

 +*וי וָש == ּו לא

 .טהָענ לֹיק רֶעגַידנָע'שער רָעד ןּוא ?םניי
 ...ןָא טמּוק רֶע יו ,טנֶעקרֶעד

 ! טהֲענ ןֶעו
 ךיז טּבייה קיטש ןַײא ןַיא ןֶעסָאנָעגנעמַאזוצ םלֹוע ער ןּוא

 :רָעֿפ ןּוא ,טרָא ןַײא ףיוא :גַידנָעּבַײלּב ,ןָ ןלקָאש וצ ןָא גנולצולּפ
 ךִיז ןַעסַיְנ ָעשרָערנַיק ןּוא ץֿבַילּבַײװ 2 ילנֲעמ ןָעמַוטש ָענֲערעֶיש
 ; גָירָעיֹורט ךַילקָערש זַיא לֹוק רֶעד ןוא , : 0 ןַײא טרעוו 2 ,ןֶעמַאזּוצ

 .םָל-ע לַש ֹונ-ֹוּבַר , םֶלֹוע ָׁש נֹוּבִר
 ןַערהָערט ןַיא ,ץֿכַאװש סנייֵּבַר םָעד יי טרֲעה גנולצולּפ ןּוא

 | טש ;טַײקטמָעֿפ ןּוא טַײקרָעֿכִיז ןימ ַא טִימ ַעֵמִי ֶ קו 5
 שי םֶה--רְו םוח ט-ַה-לא 'ה ּונ-ל--'ק ע-מֵׁש !ןָמֲחְרֶה ב

 נ-יל-ע

 רַעצ ןַײא -- ,ןָעסֶענרֶעֿפ םָעלַא ןָא ןיוש טָאה םלֹוע רָעד ןּוא
 ;לֹוק ןַײא ןיא ךַיז טסִיגּוצ רֶעצרֶעה רעטרֶעדנּוה ןיא

 : : ,ּונ-יל-ע םֵח-רְו סח ּונַה-לא 'ה ּונ-ל-'ק ע-ַמָׁש ,ןֵמֲחְרָה בַא

 ןוא ליטש ,ליטש ךָאנ זַיא לַיֿפעלּוש םָעד ַײּב ןַעסיֹורד ןּוא

 ,םנֲעטַײװרַעד ןּוֿפ טהֲעג לֹוק ַא יו ךִיז טרָעה סֶע רָאנ ,גָידנֶע גַײװש

 ,טשינ טסַײװ ןָעמ ,תּזע טַימ לֹוק רָעדנישער רָעגַיטלַאווַעג ןַײא
 רֶעדנֲעזיֹיט יו ,טרָעה ןָעמ ,,.טמּוק סָאר ןּוא ?םניֹוזַא זָיא סָאד סָאװ
 :גיא ַא םָעֹּפכָע ,טּפַאלקֶענ רָענַײטש ףיֹוא ןָעטלָאװ ןָעזַײא רַעקיטש

 טמּוק היה יד ןּוא ,ןַײרַא היח עדלַיוװ ַא ןיא זיא טֿפַארק רַעיֹוהָע ָע
 סָאװ סֶעּפָע זַא ,ןָעלהִיֿפ ָעֹלַא רָאנ ,לַײװרָעד ךָאנ זיא ליטש ,ןָא

 דנערַיֿפמּואירמ םָאה היח יד !ַארוה !ַארּוה ,,,ןַעֿכערּבסיֹוא דלַאּב ףרַאד:
 :ירֲעגסיֹוא גַײטש ןֶעטְלַעפַעֿפָעַנ גנַאל רהָיא ןוֿפ ןֶעגנַיר ָענֲעלָאטש ייר
 -,,טלַעװ עצנַאנ יד בּורח יז טֿכַאמ טָא ,טמיק ןּוא ןָעס

 טקִיררָעננעמַאוצ טהַעטש ליטש רָעד ןִיא םֹלֹוע רֶעד ןּוא
 ןעמ ,טרָא ןַײז ןּוֿפ טשינ ךיז טרהִיר רָענַײק ,ןָעטַײװצ םּוצ רֶענַײא

 ןוֿפ ןוא ןָעלסקַא יד ףיֹוא רֶעדנַיֵק יד ןָעּפַאח םָעטַאט  ךיז טלָעקָאש
 ַײרשַעג ַא ,ַײרשָענ רָענַידארימ רָעדלַיװ ַא ךיז םרָעה רֶעּבַײװ יד
 םיִלְַּפְתִמ יד ןוֿפ לֹוק רֶעד ןּוא , קּורדסיֹאינַא ןהֶא ,טרָאװ ַא ןהָא
 ם'נָיּבר םָעד ךַיז טרָעה תֹולֹוק יד ןָעשַיװצ ןּוא ,םיֹורַא ךִיז טפערּב

 ;ר רֶעטרָעװ יד ןיא טכז רֶע ַיװ ,עמיטש ץענידנַעסַײר נר
 ,ףלָוה עגוצנַײא



 ,שַא םולש
 יא ר א טי -+ יי = עי יי ישיר יא

 ,ּונ-ַה -לֶא יה ּונ-ל-יק ע--ַמָׁש !ןָמֲחַרָה בַא
 ,ליק ןַײא ןּוא ץרַאה ןַײא זיא הדֵע יד ןּוא
 ּונ-ַה-לֶא 'ה ּונ-יֵל-וק ע--מְׁש !ןָמֲחַרָה בא --
 טרַיּפש ןָעמ ,הָיה ַערלַיװ יד ןיֹוש טהעטש ןָעסיֹורד ןַיא ןּוא

 ,ךִיז טֿכַאד ,םָעּפַאל ָערֶעיֹוהֲעגְנּוא .,,םָעהטָא ןֶעניטשרָאד ןָעסַײה רהָיאי
 ,.טּפַאט ןָעמ ,,.טֿכּוז ןֶעמ טָא ,טָא ,טנָעוװ יד ףיֹוא ןעּפַאלק

 -- ןיא ףלִיה ָעגַיצנַײא יד ןּוא לֹוק ןַײא זַיא גָינַעווָעניא ןּוא
 !ןֵמֲח ה בַא !ןֵמֲחְרָה בא -
 :היח ץנַיטשרָאד יד טַײרש ןעסיֹורד ןּוֿפ ןּוא
 !ַארּוה !ַארּוה --
 גינֶעווָענַיא ןוֿפ תולוק יד ןּוא ןָעפיֹורד ןוֿפ תֹולֹוק יד ןּוא

 .ןַײז רבֹונ ןֶעמָעוו טָעוו רֶעוו ,המהלמ טיפ
 טרַאװ ןָעמ ,ליטש םלֹוע רעד טרָעוװ טּונָימ ַא ףיֹוא

 ,טרָעטָעטשּוצ ןַיא רָיהט יד ,ךַארק .,ךארק |
 ..יןָמֲחַרָה בא --
 !ַארּוה :!ַארּוה --



 א

 ,הֶאּוַצ ַא

 יד ףיֹוא טרָעה ,רֶעדרֶעמ ;ןָעננילק ּוצ ףיֹוא טרעה ,ןָעטַײק
 רעד ףיֹוא ,ָעטֶעדנּואװרָעֿפ ,ךַײא טצָעז !ןָעֿפַײלש ּוצ םרָעסעֿמ
 יר טַימ ןָעדנּואו ָערֶעַײא ָעלַײװ ַא ףיֹוא :טקיטשרָעֿפ ,רֶעדִינַא דרֶע
 ןָא טנהָעל ,םימותי ,רָעדַײלק ָענֶעסִירֶענּבָא ָערֶעַײא ןוֿפ ןָעלטיֹוצ
 .ענֶענַײא ָערֶעַײא ןוֿפ ןָעֿכַײל יר ףיֹוא עק ערעַימ יד ץלַײװ ַא ףיֹוא
 ַערהיא ַײּב דנַיק ענַעטלָאּפשוצ םָאד טונימ ַא ףיֹוא ןָעהּור טזָאל
 ,רֶעטסעװש עטנַײנַײרמּוארעֿפ ,ןַעטסִירּב ָענֶעטְינשֶעגּבָא ם'רֶעטוּמ
 רנעה עטלָעטשרָעֿפ יד ןוֿפ רֶעטֿפיזעג ַיר עגר ַא ףיֹוא טקעלּפטנֶע
 הָעֹד ןיא ,ּוצ רָעֿכילַײל עצרַאװש יד טימ עטיֹוט יד ךָאד טקעד
 םָאר ,םיֹוא ךימ טרָעה רֶעצרֲעה יד טימ םיֹוא ךימ טרָעה ליטש
 .רֶעסעמ ם'נילּת םֶעד רֶעטנַיה ןּוֿפ ןֶעלהֲעצרֶעד ךַײא לֶעוװו ךיא סָאװ

 ןיּב הָאוצ ַא רָאנ ,ןֶעמּוקָענ ךַײא ךַיא ןִיּב ןעטסַײרט טשינ
 טָעװ ןּוא ,ןָערַײז רָעזנּוא ןוֿפ הָאוצ ַא ,ןָענֶעַײל ןֶעמּוקָעג ךַײא ךיא
 =עגנַײא ךִיז ןיא טָאה דרָע יד סָאװ ,ןֶעקּוק טּולּב םָעֹד ףיֹוא רהִיא

 .ןֶערָאװעג ןֶעסָאגרָעֿפ זיא םָע סָאװ רַאֿפ ,ןָעסִיוװ רהָיא טלָאז--טּפַאז
 ּוצ ןָעסִיװ רהָיא טלָאז-ןֶעקוק םימֹותי ָערֶעַײא ףיֹוא רהָיא םֶעוו ןּוא
 ,ןֶע רָאװֶעג ןעטֿכָאשָעג ןָענַעז ַײז םָאװ בעיל

 ןיא ,ןעהַיצ ּוצ ןֶעמּוקָעג ַעדַײז רֶעזנּוא זיא רמָערֿפ רעד ןּוֿפ
 ןַיא םַײּברַאעּבנוא ןּוא ,ּבָארג ,טרַאה ,דנַאל דליוו ,רָעטסניֿפ ַא
 יא שִיטֿכענק ןּוא דלַיװ ,ּבָארג ,דנַאל םֶָעֹד ןוֿפ דרֶע יד ןְעווֶעג

 יר ןִיא .טניֹואוָעּב דנַאל סָאד טָאה רֶעֿכלֶעװ ,ןֶעוועג שנֶעמ רֶעד
 =עגנַײא טַאהָעג לֶעצרָאװ ַא ָעדַײז רֶעזנּוא טָאה דַײלק ןַײז ןוֿפ עלָאּפ

 טרהִיֿפֶעג טָאה רֶע ןֶעֿכלֶעוװ ,םיֹובטרַיּבלַײא ןוֿפ לֶעצרָאװ ַא ,,ןֶעדנּוּב
 ןּוא רענרָעּב רעּבִיא ןוֿפ ,ןָעֿכַײמ ןּוא םימי רַעּכִיא ןוֿפ ךִיז טימ
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 טלָעטשֶענּבָא ךיז טָאה רֶע ּואוו ,דנַאל *טַאמַײה , ןַײז ןּוֿפ ,ןָעלָאהש
 =עגנַײא לָעצרָאװ םָעֹד רֶע טָאה ,גנַאניָעזַײר ןָעֿכִילקֶעוװצ=ןָא ןַײז ןוא
 ,טצנַאלֿפ

 םָעד ןוֿפ לָעצרָאװ רעד טָאה רָעוש רֶעיהָעגנּוא ,רָעווש

 יא טלַאק ּוצ ,ןֶעמּונָעגנָא ךיז רֶעדנֲעל ָעַײנ יד ןיא םיֹוּבטרַיּבלַײא
 ןַעדּוי ענַײז ןּוא ,ןֶעּבֶענ ּוצ הנויח לָעצרָאװ םָעד ןֶעווֲעגנ דרָע יד
 םָעֹד ןּוֿפ ךֶעלֶעגַײװצ יד ךַיז ןֶעּבָאה םיֹוק רָאנ ,ןָעפִיגנַײרַא תויח

 רֶעד טָאה  ,ןָעֿפָארּכָענסױורַא דרֶע רֶעֹד ןּוֿפ י לעצרָאװ טרִיּבלַײא
 טשִינ טרָא ןַײק םהָיֹא רַאֿפ רהָעמ ןיֹוׁש זיא סֶע זַא ,טסּואווָעג ַָעֹדַײז
 םיֹוּב ןעטצנַאלֿפרעֿפ:ַײנ םָעד ןוֿפ לַעצרָאװ ייד ןּוֿפ רֶע טָאה ,ָאד
 .ןָעגנַאגָעג רֶעלדנַאװ ןַיא רֶעטַײװ ןּוא ןֶעמּונֲעג

 ןָעמיקָעגנָא ןָערַײז םָעד ןיא רֶעדנֲעל ָעלַא ןוֿפ רֶערֲעווש רָאנ

 ,רנַאל ןרָעטסנַיֿפ םָעֹד ןַיא לָעצרָאװ טרַיּבלַײא ןַײז ןָעצנַאלֿפרעֿפ ּוצ
 ןָעווֲעג .ררָע יר זִיא טרַאה ּוצ ,ןָעמּוקָעגנַײרַא זַיא רָע ןֶעֿכלָעוװ ןיא

 ועגהָאװנַײא ענַײז ןֶענֶעז רליו ןוא ּבָארג ּוצ ,ןָעּבָארג ּוצ רהָיא ןַיא ייי=-

 ,םיוּב?טרַיּבלַײא ןּוֿפ הטרֶעװ םָעד ןהָעטשרָעֿפ ּוצ ןָעווענ
 :ץטשנַײרַא דרֶע רֶעֹד ןיא עץטַאּפָאל ןַײז טבּורּפָעג רֶע טָאה

 ןַײז ,ןָעּבעַילקרָעֿפ רָענהָאװנַײא ירד םהָיא םּורַא ךיז ןָעּבָאה ,ןַעק
 ;טהָערדָענסיֹוא רֶעגנַיֿפ ענַײז יי בַײל

 ןוֿפ ץֿכַאלֿפרֶעּבוא יד זנוא ּוד טסּברַאדרָעֿפ סָאװ ,שנֲעמ --
 ?ררֶע רֶעד

 ןֶעגָעֹר ןּוא טלָעק ןַיא טֿפַאנַײּב רֶענטרֶעג רֶעֹד ךיז טָאה

 2 א ,טצנַאלֿפרָעֿפ לָעצרָאװ : טַיהרֶענָעטלַאהֶעּב ,טרָעֿכרַעֿפ

 ןֶעשנעמ ןּוא טָאג רַאֿפ טַײהרֶענ
 לָעצרָאװ םָעד ךַיז ןַיא ןֶעווָעג ררֶע יר ןַיא טלַאק ּוצ רֶעֹּבֶא

 ןָעלֲעדַײא םָעד ןָעווֲעג טַאמַילק רֶעֹד ןוא טלַאק ּוצ ,ןֶעטלַאה ּוצ
 רָעד זיא--ןָעּביֹוהֲע גנָא רֶע טָאה ןָעליוֿפ ּוצ ,ןֶעלקִיווטנֶע ּוצ לָעצרָאװ
 םָעֹר טַימ ןּוא ,ןָעטֿכָאשָעג רניק ַא םנַײז טֿכַאנ ָערֶעי ,ןָעמּוקָעג ָערַײז
 םיַײּב ןֶעטלַאהרֶע ּוצ לָעצרָאװ םָעד טמֶערַאוָעגנָא ררָע יד טּולּב
 ,ןָעּבֲעל

 יֹוהֲעגנָא ררָע רָעֹד ןוֿפ ךֶעלגַײװצ ענַײז לָעצרָאװ רֶעֹד טָאה
 םָעֹד ןוֿפ םרָעטִיה יד ןֶעמּוקָעגנָעטַאזּוצ ךיז ןֶענָעז ,ןֶעקִישסיֹורַא ןֶעַּב

 םס ןָענָעז םיֹוּב ןוֿפ רֶעטָעלּב יד זַא ,טגָאזָעג ןָעּבָאה ןּוא רנַאלי
 ;אוו טרָא סָאד ,ןטסירענפיא ַײז ןֶעּבָאה ןּוא רֶענהָאװנַײא יד רַאֿפ
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 -=ָעגסיֹוא רָענַײטש טִימ ַײז ןֶעּכָאה ןֶעוִיווֲעג ךַיז ןֶעּבָאה רֶעטֶעלּב יד
 ,,, םרָענַײטש

 (םשִינ ַײז 7 טרַיּבלַײא םָעֹד ןוֿפ לֶעצרָאװ םָעֹד רעּבָא
 ךיז ןַיא לָעצרָאװ רֶעד םָאה טּולּכ לעַיֿפוצ , ןעסַײרסיֹוא טנֶעקָעג
 הרָע רֶעד 6 רֶע יא ףעיט ּוצ ,ןָעלױֿפ לָאז רֶע ןַא ,טּפַאזָעגנַײא
 . ןֶענֶעק ןעסַײרסיוא םהָיא לָאז ןָעמ ַא ,ןָעגנּוררֶע גנַײרַא

 ןענַײװצ יד ,רֶעטֲעלּב יד ךז ןָעּבָאה רֶענַײטש יד ןֶעשִיווצ
 ,ןּוז רֶער ּוצ ךיז ןֶע ניֹוצֶענ ןּוא ,טהִילּבֶעג ןּוא ,ןֶעסִירֶעג לָעצרָאװ ןוֿפ

 ַײר ןָעּבָאה טַאלּב ףיֹוא טַאלּב ןּוא ,גַײװצ ףיֹוא .גַײװצ ןּוא
 םָעֹו רהָיא ,רלַאוֶענ ;םָע ןוא םס :;ןָעסִירֶעג דנַאל ןוֿפ רֶעטֿכֶעוו
 !ןע'טס'רעֿפ ךִיז

 =ָעגנֶא לֶעצרָאװ םָעֹד ןָא ךיז טָאה דרָע יד :םנחּבכ רָאנ
 'טָאה ָאד ,ןָעסִירֶעגסיֹוא לָעצרָאװ םָעֹד ןֶעמ טָאה ָאד ,טקָעטש
 +רָעֿפ ןֶעהַילּב סָאד ןָעמ טָאה ָאד {ןָעהִילּב ּוצ ןֶעּביֹוהֶעגְיָא רֶע
 ָערֶעיֹוט ןּוא רָענַײטש יר ןָעשַיװצ ןוֿפ םֶע טָאה טרָאד ,טרָענַײטש
 ,ןֶעסָירֶעג ךִיז

 'דניק ,ןֶעטּוקָעג רֶענטרֶעג רֶעד יא טֿכַאנ ףייא טֿכַאנ םּורָאװ
 'סָאר ןּוא ,ןעטֿכָאשָעג לֶעצרָאװ םֶָעד ףיֹוא רֶע טָאה דנַיק ַא ךָאנ
 =ַענ םָערַאװ ררֶע יד ,ןֶעווֲעג היחמ לֶעצרָאװ םָעד טָאה טּולּב ץגנוי
 .ןעטלַאה ןֶענֶעַק רהָיא ןיא ךיז לָאז לָעצרָאװ רֶעד זַא ,טֿכַאמ

 .,לָעצרָאװ םָעד ,ןֶעמרּוטש רהָיא םנחּב ,ןֶעדנַיװ רהָיא םנהּכ
 .ןָעסַײרסיֹוא ןָענָעק טשִינ רהָיֹא טָעו שרוש םָעֹד

 'הָיד וַא ,ָאד ּוד טצנַאלֿפ סָאװ ,רֶענטרָעג ּוד ,רֶענטרֶעג --
 ?ןעטֿכעש ּוצ לַעצרָאװ םָעֹד ףייא רֶעדנַיק ענַײד טניֹול

 'רהָיא טָעוו ,םױּב-סטַײהַײרֿפ ַא ךַײא רַאֿפ ָאד ץנַאלֿפ ךַיא --
 .גירנֶעהָעז ןֶעניֹוא יד ךַײא ןֶעלֶעװ ,ןָעסִינָעג ןָעטֿכורֿפ ָענַײז ןוֿפ
 ןֶעלֶעװ ,ןָעֿפרַאװ ןֶעלסקַא יד ןוֿפ ךָאי םָעד רהֵיא םָעו ,ןֶערֶעוו
 ןוֿפ רהָיא טָעװ ,ןֶערָעװ טעַײרֿפעּב דנֲעה ָענֶעדנּוּברעֿפ יד .ךַײא
 -..ןֶערָעוו ןעשנָעמ ּוצ טֿבָענק ןוֿפ

 םכַאק ּוצ ןיא טַאמילק רָעמּוא !ןַײנ ,רענטרֶעג ּוד ,ןַײנ --
 ,לָעצרָאװ םָעֹד רַאֿפ טרַאה ּוצ דרֶע ָערֲעזנּוא ,םֹקִיוועג םָעֹד רַאֿפ
 ,,,טֿכּורֿפ יד רַאֿפ ּבָארג ּוצ ןיא שנעמ רֶעזנּוא

 ימּולּב ןעמָארטש ,ןָעסִירֶעג ןֶעסַאּפ ןעֿמ טָאה ּבַײל ןַײז ןיֿפ
 ,ןעסָאלֿפֶעגנַײא ךרֶע יד ןַיא ,ןָעסָאנָעג ןֶערֶעדֶא ענַײז ןוֿפ ךיז ןֶעּכָאה
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 ,ןָערָאװָעג דרֶע ַיד זַיא רֶעמָערַאװ ,ןָערָאװֶענ דרֶע יד זיא רַעֿכַײװ
 ,טמָערַאווָעג ןָעצנַאלֿפ ענַײז טָאה יז ןּוא

 ןוֿפ סטֿכָעהַילּב סָאד ךַיז טָאה יֹוזַא ,טרָאװ ַא ס'טָאג יו ןּוא
 ַא ןיא ,ןַעסקַאװָענֿפױא טֿכַאנ ךרּוד ,ןֶעסִירֶעג רָענַײטש יד רַעטניה

 .ןֶענַאטשֶעג טלָעוו יד רַאֿפ ןֶענרָאמ הַירֿפ םָענָע
 ךרּוד יֹוזַא סָאד טָאה רֶעוװ ,טרֶעדנּואווָעג ךַיז טָאה טלֶעוװ יד

 =ָעֹנ םטכֶעַילּב סָאר ,רֶעטנַײוװ עגנַאל יד ךרּוד ,טֿכָענ ָערֲעטסנַיֿפ יד

 ,טָעווָעדָאהֲענ ,ןָעטלַאה
 םָעד ןוֿפ רֶעּבֶא ןָעשנֲעמ יד ,טלָעוװ יד ךַיז טרָעדנּואװ ךָאנ

 ,טצנַאלֿפָעג םיֹוּב ןַײז טָאה רֶענטרֶעג רָעֹד ָעֿכלָעװ רַאֿפ ,דנַאל -
 ּבַײל םָעד ַײז טימ ןּוא ,ןָעסִירָעגּבָא םיֹוּב ןוֿפ ןענַײװצ יד ןָעּבָאה
 םהָיא ַײז ןֶעּבָאה ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ,ןָעשָארדֶענ רֶענטרֶענ םָעד ןוֿפ
 ,ןָעטֿכָאשָענ ןָעניֹוא ענַײז רַאֿפ ַײז ןָעּבָאה רֶעדנַיק ענַײז ,ןָעסִירָעגסיֹוא
 ןַײז ןוֿפ ,טגינַײרנּוארעֿפ ןֶעגיֹוא ענַײז רַאֿפ ַײז ןֶעּבָאה רָעטֿכעט ַענַײז
 .ןַעֿפרָאװָענ דנַיה יד רַאֿפ ןּוא ןָעטִינשָענ ןָעטסירּב יר רֶעטּוּפ

 טֿכָעצנַאלֿפ ןַײד ןוֿפ לָעצרָאװ ַא רָעלדנַאוו-רָענטרֶעג ּוד םהָענ
 ,ןעצנַאלֿפ םיֹוּב ןַײד גָעוװ-רֶעלדנַאװ ןַײד ןַיא הָעג ןּוא עלָאּפ ןִיא

 רַעסעמ עטספרַאש יד טִימ ,גַיטרַאֿפ ןיֹוש ןַיא ןָעטרָאג ןַײד
 עטסֿפרַאש יד טיט ,ןֶעדַײנשּבָא ןֶענֶעק טשינ ןֶעגַײװצ ַענַײז ןעמ םָעוו
 יד ןִיא ,ןָעקַאה:רָעטנּוא ןֶענָעק טשִינ רֶעמיֹוּב נַײז ןָעמ טָעװ קָעה
 ,טּולּב םרֲעדנַיק ןַײד טּכָעַל ןעטרָאג םָעד ןּוֿפ ןַעלצרָאװ

 .תָעֹג ּור ,ןֶעסִינָעג ָערֶערנַא ןֶעלֶעוו יה ןוֿפ טֿפורֿפ יד ןוֿפ
 -- ,תֹוחָילש םיטָאנ ןַײד םַײקמ ַײז ,גָעװ:רָעלרנַאװ ןֶענִיּבַײא ןַײד ןַיא

 / .ןעצנַאלֿפ םיֹוּב ס'טַײהַײרֿפ ןַײד
 ,ןָערנּוּכֶעגנַײא ץלָאּפ ןַײר ןַיא ּוטסָאה לָעצרָאװ םָעד
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 ,דְמֹעֶרְפ רעֶד ןיִא
 ןּוא סָעדָא טזָאלרָעֿפ םָארגָאּפ ן'ֿכָאנ טָאה ןַײטשלָעקנִיֿפ יה

 ןַעניֹואו טַאהָעג טָאה רֶע ,דנַאלסיֹוא ןַײק ןָערהָאֿפֶע גסיֹורַא זִיא
 םִימ טַײצ ַא ןִירַאּפ ןיא ןיֹוש ןַיא רֶענָעי ---זַירַאּפ ןיא ןהיז ַא
 טָאה --- רֶעגיטרָאד יי ַא ןֶערָאווָעג ןּוא טַאהַעג הנותח ,ןָערהָאי
 ןַײק ןָערהָאֿפסיֹורַא לָיװ רֶע זַא ,ףעִירּב ַא ןֶעּבִירשֶעג םהָיא ּוצ רֶע
 עצנַאג יד רַאֿפ ןּוא רָעטָאֿפ ן'רַאֿפ טָאה ןהּוז רֶעד ,דנַאלסיֹוא
 ן'נַיווָארּפ רֶעֹד ןַיא םָאלש טלַאנַא -- עליו ַא ןֶעגנּורע גּבָא החּפשמ
 :קעװַא ןֶענֶעז עילימַאֿפ ןַײז ןּוא ןַײטשלָעקנַיֿפ 'ה ןַיהּואו ---ַאיָאװַאס
 רעד ןַיא גַיהּור טָעװ םִֶע וַיֹּב ,טרָאד ןָעּבַײלּברָעֿפ ּוצ ןֶערהָאֿפעג
 .ןֶערֶעװו םַײה

 ןַעמרָאג ןֶעטגָעלרָעֿפ ןָעטלַא ַא ןַיא ןֶעגֶעלֶעג ןיא סָאלש סָאד
 רֶעטנּוא ,לָאהט ןַיא ףעַימ דלַאװ ןָעצרַאװש ןָעטֿפִידָעג ַא ןֶעּבֶענ
 םָעד ןַיא טקּוקעגנַײרַא דימּת טָאה רֶעֿכלָעװ ,ןַאלּב:ןָאמ גרַאּב םָעד
 רהָעז זַיא טרָאד .ּפָאק ןֶעטַינשֶעּב ןֶעסַײװ ןַײז טימ ףרָאד םָענַײלק
 ןיא ןֶעגעַיל ןעטַאנָאמ ָעצנַאג טנָעלֿפ םָאלש סָאד .ןָעווֲעג ליטש
 .ןַעגָאי דניו ַא טגָעלֿפ דלַאװ ןָעצרַאװש ןָעטֿפִידֶעג ןוֿפ ןּוא ,ןָעטָאש
 םּורא ןָענַאטשָעג ןֶענָעו סָאװ ,ןָעלָאּפָאט ץֿכיֹוה יד ןֶעגיֹוּב ןּוא
 ןוֿפ ךַאד םָעד ףיֹוא ןֶעגַײװצ ָשרֶעַײז ןעֿפרָאװֶעג ןּוא ,םָאלש םָער
 ,המיא'נַא טקֶעוורֶעד טָאה םֶע זַא ,ויֹוה

 ,רָעטֿפָאט ַא ַץנַײז ןַיא נמשל 'ה טימ ןָעמּוקָעג
 ,רניק םָאד .לַעגנּוי גָירהֶעיױְעּבעִיז ַא ם'רהיא טימ ,הנמלַאינַא
 ;8יֹוא ךילקערש טִימ ,ךַאװש רהָעז א זיא ,רֶעמּומ יד יו יֹוזַא
 דניק םָעד ןוֿפ רֶעטּומ יד זַיא םרָעדנּוזֶעּב רָאנ .ןֶעוורֶענ ָעטצַײרֶעג
 ,גנּושַאררֶעּבַיא ָעטסֶעדנַימ ָערֲעי .ןֶעוװֲעג קנַארק ןָעוורֶענ רהָעְז
 ױ טנָעלֿפ ,טֿפִירֶעגנּוא רהְיֹא רֶעבִיא ןָעמּוקָעג ןַיא עֿכלֶעוװ
 טנָעלֿפ גנּונֶעווָעּב רָערֶעי ַײּב ; טַײקֿכַאוש-ןָעּפמָערק ַא ןַיא ןָעּבַײרט
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 ָענָעהָעוָעָג טשִינ ַא זַא ,ךִיז גַידנָערַײרנַײא ,ןֶעֹרָעװ עמו יז
 ָאֿפ

 יר ןָעוו .םָארנָאּפ םָעֹד תעשּב ןָעמּוקַעּב יז טָאה קנערק יד
 רהָיא טָימ ךַיז יז טָאה ,ןַײרַא סַאג רֶעַײז ןַיא ןֶענָעז םָענַאגַילּוה
 וליפא טָאה טסָירק רֶעד .טסָירק ןָעטנַאקֶעּב ַא ַײּב ןַעטלַאהָעּב דנִיק
 טַײקסטֿכָעלש רֶעּביא טשִינ ,טַײהנָעדעַירֿפּוצנּוא ןַײז ןֶעזִיווָע גסיֹורַא

 םהָיא ןָא ְךיֹוא ךַיז ןָעלָאז יי ;נילּוח יד זַא ,קַערש רָעּבַיא יו
 טטַינ רֶע טָאה ךָאד רָאנ -- ,ָאד יז גָירנָענוֿפָעג ,ןַײז םקונ טשִינ

 סָאד .ןַײז םינּפ זיעמ ,רנַײרֿפ רֶעטּוג רָעטלַאינַא םלַא ,טנָאקֲעג
 .. ןַענַײװ ּוצ ןּוא ןרָעטִיצ ּוצ ןֶעּביֹוהָע גנָא שער ןיא רֶעֹּבֶא טָאה דנִיק
 ןֶעּבָאה ַײז ,גנּונָערֿפױא ץֿכילקָערש א ןֶערָאװָעג זיא ּבּומש ןַיא

 =רֶעד סָאד רֶעֹּבֶא ,םָעלַא טָימ ןֶעמהָענּוצנַײא דנִיק סָאד טבּורּפֶעג
 ,ןַעליטשּוצנַײא ןַעווָענ ךִילנָעמנּוא זַיא דנִיק ָעזָעוורֲענ ָענֲעקָארש
 ,רָערנִיק ענַײלק ךיֹוא טָאה רֶע ,טרֶעיֹורֶעּב רהָעז טָאה טסירק רעד
 סָאד רָאנ .ןָעֿפרַאװסיֹורַא ן'טַימ יז טָעשַארטסָעג ַיװ טעמּכ ןּוא
 =לַאז עשרֶענלָעז יד ןוֿפ ןָעסָאש יד גָידנֶערָעהרֲעד גנולצולּפ ,דנִיק
 ךַיז טלעַיּפשרָעֿפ ןּוא ןָענַײװ ּוצ טרֶעהָענֿפיֹוא טָאה ,סַאג ןַיא ןֶעּפ
 ,ןָעלעַיּפשרָעֿפ ּוצ רהָעמ סָאװ דניק סָאד ידּכ ,ןָעסָאש יד טַימ
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 .ךיז גָידנָעֿכרָאהנַײא : רָעטסנָעֿפ םּוצ ןֶעמּונָע גּוצ סֶע רֶעטּוט יד טָאה

 רָעטַײװ דלַאּב סָע טָעװ טא ,ל"ףכֹוי ,טרַאװ ,טרַאװ --

 ;םַאר:םַאר :טֿכַאמ סֶע יו טָא ,טָא ,עמַאמ  ,טסרָעה --
 ךַילטדנָעה יד ןיא ךַיז גָידנָעשטַאּפ ,טהָערֿפֶעג ךַיז דנַיק סָאד טָאה

 ,ךֶעלעג יֹוא עטנַײװרעפ- :לוֿפ ךָאנ טַימ
 ,קורדנַײא ַאזַא רעמּומ רעד ןיא טזָאלעגרֶעּניא טָאה סָאד

 טגָעלֿפ --  ,םָעד ןָא טנהָאמרָעד ךִיז טָאה יז ןָעוו לָאמ סֶעדָעי זַא
 ,רנַאװ ןָא ּפָאק םָעד ךִיז ןָעקַאה ,דרָע רֶעד ףיֹוא ןָעלַאֿפרֶעדַינַא יז
 ןֶעַײרשסיא ןּוא ןהָײצ יד טַימ ןָעצִירק ,ּפָאק ןּוֿפ רהָאה יד ןֶעסַײר
 ;םָיטש רָעֿכילשנָעמ-טשינ ַא טִימ

 ..! טסַײר ,טדַײנש ,ךַײא טַאנ -- טסַײר ,טרַײנש --
 ,רָעטָאֿפ ןַײז ןָעמּוקָעגטַימ ְךיֹוא זַיא ןָענַײטשלַעקנַיֿפ 'ה טימ

 ןָעֿכיֹוה ַא טַימ ,ןקז רֶעדנִילּב רֶעגָירהֲעי:גיצטֿכַאנַא --- םֹוחנ יד
 ןיוש זַיא סָאװ ,ןקז רֶעד ,דרָאּב רָעסַײװ רֶעגנַאל ַא ןּוא ןרָעמש
 ןיֹוש ןֶעגיֹוא יד ךַילטנָעגַײא טָאה ,80--0 רהֶאי ַא ןֶעוועג דנילּב
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 ,שַא םֹולש 148
 תלשרשרשר רשע רש ר רשרע- ר ר, ן/רשרשרשרשירפ רשיא /השירילר/רשרש יש שי רייד

 ןענװַאד ןַײז ,ַײז ךָאנ טקנֶעּבֶענ טשִינ ןיֹוש טָאה ןּוא טֿפרַאדָעג טשִינ
 .גינַײװסיֹוא טנֶעקֶעג רֶע טָאה גָאט ןערֶעי רַאֿפ םילהּת םֹוי םָעד טַימ
 ײּב ,םָעֹרֶא ןַיא גנוניואו סהּוז ןַײז ןוֿפ ןרָעמָיצ יד ןִיא ןּוא
 רָע ןַיא ,ןֶערָאװָעג ןמלַאנַא זיא רֶע טנַיז ןֶעווָעג זיא רֶע ןעֿלֶעו
 .ןָעשנָעמ:זיֹוה יד ןוֿפ רֶעגָיצנַײא רֶערָעי יו ,טנַאקָעּב יֹוזַא ןָעווֲעג
 ּראו ,ךַאז ָעדֲעי טסּואוועג ןּוא טרָא ןַײז ןֶענוֿפָעג רימּת טָאה רֶע
 רנָעה ָענַײז טִימ טנרָעלֶעגםיֹוא ךַיז רֶע טָאה יֹוזַא -- ךַיז טנִיֿפֶעג יז
 .ןָעצּונֲעּב ּוצ ןָעגיֹוא יד טָאטשנָא ,ןָעּפַאט

 ךיא ןָענַײטשלָעקנַיֿפ 'ה ַײּב זיֹוה ןָעטנֶעגִילָעטנִיא םָעֹד ןַיא
 =ענ ךַיז ןֶעּבָאה רֶעדנַיֵק יר .טּבעִילֶעּב רהָעז ןָעווֲעג רֶעטלַא רעד

 .בֹוטםֹוי ַא ףיֹוא לָאמַא ןֶעגָעלֿפ ַײז ןָעוו ןּוא דנַאלסיֹוא ןַיא טנרֶע
 ןֶעדנַילּב ןֶעטלַא םֶעד ןֶענַיֿפֶענ ןּוא ןרָעטלֶע יד ּוצ ןֶעמּוק םַײהַא
 קורדנַײא'נַא ןָעֿכַאמ ַײז ףיֹוא רֶע טגָעלֿפ ,ּבּוטש לָעקנַיװ ַא ןַיא ןֶעדַײז
 רב ַא ןּוֿפ ּבּומש ןַיא סֶע טלַאה ןָעמ סָאװ ,רפס טלַאינַא יו םִיּפָע
 טּבֲעלֲעגברּור טָאה סָאװ ,קַיטנַא רֶעטלַאנַא יו רֶעדֶא ,ןֶעגֶעוו
 .. ןעטַײצ ָענֶעוֶעוועג

 =ניא טרהִיֿפּוצ ןֶערָאװֶעג רֶעטלַא רֶעֹד זַיא ,ןָא םָארגָאּפ ןוֿפ
 ךַיז טלַאה רֶע .טֿכָעלש ןּוא דמָערֿפ רהָעז ךיז טלהִיֿפ ןּוא ןֶעצנַאג
 --ןַעגָאז ןַײלַא ךיז רֶע טנַעלֿפ ,ינּונֲעג, . גַיםִירררֶעּביא רַאֿפ ןַײלַא
 ,ךילטנָעגַײא ,טשִינ ,ןָעּברַאטש טלָאװֶעג םהָיא ךַיז טָאה םָע ןּוא
 -רָעד ,קּורדנַײא ַאזַא םהָיא ףיֹוא טֿכַאמַעג טָאה ןַײלַא םָארגָאּפ רֶעד
 ןֶעמּוקָעג זַיא םָע : ךַאז עֿכילנהֶעוװָעג ַא ןֶעווָעג םהִיא ַײּב זַיא םָארגָאּפ
 ךְעווֲעג גּונָעג םהָיא רַאֿפ זַיא סָאד ןּוא -- ןֶערּוי ףיֹוא "הרצ:תַע ַא

 םָע ,לָאמ עטשרֶע סָאד טשִינ ןַיא םָע :ָץנַאל יד ןֶערָעלקרֶע ּוצ
 ןָעמוק ןעגָעלֿפ רֹוד ןָעדָעי ןיא ...לָאמ ָעטצֶעל סָאד טשִינ זַיא
 =ִעֹנ תֹורצ ץֿכלֶעוַא ןֶעּבָאה ןרָעטלִע ַערֶעזנּוא ; ןֶעדּוי ףיֹוא תֹורצ
 ?םיֹורַא בּוטש ןּוֿפ םהָיא טָאה ןָעמ ןֶעוו ןּוא ,ָעֿכלֶעזַא -- רָימ ,טַאה
 .םהִיא ַײּב םָע ןַיא ,םָעדיֹוּב ַא ףיֹוא םהָיא ןֶעטלַאהָעּב ןּוא ןֶעמּונָעג
 ךַיז טלָאװ רֶע ַיװ יֹוזַא -- ,טשינ רֶעדנּואו ןַײק ;טֿכָער ןֶעוועג
 :טָאה --- ןֶעדלַאווָעג ,ןָעסַיש טרֶעהָעג רֶע טָאה ,םָעד ףיֹוא טֿבירָענ
 ,טַײצ רֶעד ןוֿפ רָאנ ..,ןֶעווֲעג טַײרג זיא ןּוא טגָאזָענּבָא יורַיו רָע
 טלהִיֿפ ,טרהִיֿפֶע גסיֹורַא םָעדיֹוּכ םָעד ףיֹוא םהָיא טָאה ןָעמ זַא ,ןָא
 ןהָעג רֶע טגָעלֿפ ןהּוז םַַײּב ּבוטש ןַיא ,רמָערֿפ ךַיז םּורַא ךַיז רֶע
 ּױיא --ןֶעקָעטש ןטימ ןָעּפַאלקנָא ,"טרָא, ןַײז ןוֿפ טירט ףניֿפ
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 29 . דמָערֿפ רָעד ןַיא
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 רשע

 ןענַאטשָעג זָיא --- סטֿכָער טַירט ַײרד ךָאנ ,שַיט רֶעד ןֶענַאטשֶענ
 ןוֿפ רָיהט ןַיא ןֶעקֲעטש ן'טִימ ןָא רֶע טּפַאלק ןַאד ,רָעמלַא רָעד
 טרַיטנעִירָא ךיז טָאה רֶע .רָעטסנָעֿפ סָאד זַיא ךָאנרָעד ןּוא ,,ןָאלַאס
 םהָיא טָאה ןַעמ טנַיז רָאנ .ךיז טנִיֿפָעג רֶע ּואו ,טסּואװָעג ןּוא
 ןעּבִילּבֶעג ןהָעטש רֶע ןִיא ,טזָאלָעגרֶעּבִיא ןַײלַא םֶעדיֹוּב ןיֿפיֹוא
 ,סקנַיל ,םטֿפָער ןָעקָעטש ן'טַימ טּפַאלקֶעג ,"ןָעטימ, ַא ןַיא ץֵינרֶע
 ?טנֶעענּבָא טשִינ םהָיא טָאה רֶענַײק --- ןֶעמָאנ ַא ליטש ןָעֿפּורֶעג
 ... רלַאווָעג ַא ...שער ַא ןַיא םַאנ רָעד ןַיא ןָעסיֹורד רּונ --- ,טרָעֿפ
 ... ןַעַײרש םִירּוּכש .... ןָענַײװ רֶעדנָיק ,,. ן'שלח רֶעּבַײװ ,טסעַיש ןָעמ
 ןהָעטש טלָאװ רֶע ַיװ ,רָעטלַא רֶעֹד ךַיז טלהִיֿפ ןָא טלָאמָעד ןוֿפ
 םהָיא םּורַא , רּבדמ ןָעטסַיװ ןָעסיורג ַא ןַיא ןָעטַימ ןַיא ןעּבִילּבֶעג
 ,םִיּפָע רֶעּבִיא רֶע טלַאֿפ ,ךיז טרהִיר רֶע יו ןּוא ,רָענַײטש ןָענעַיל
 ַעדמָערֿפ ַא ןיא ,קָעװַא טַײװ ץֶעגרָע טרהיֿפָעג םהָיא טָאה ןָעמ
 ,ךִיז םּורַא טרָעהָעג רֶע טָאה ןָעֿכַארּפש ָץנֲעדעַישרָעֿפ .הנִידּמ
 ,ץטַײװ ץלַא -- םהָיא םּורַא ןֶעסֶעזֶעג ןָענָעז ןָעשנָעמ ָענָעדעַישרַעֿפ
 ָאר .ּבּומש רֶעדנַאנַא ןִיא , א ףיֹוא רֶע זיא טצִיא .ָעדמָערֿפ
 דנַיװ רֶעדליװ רֶעזַײּב ַא ,טגָאי דניו ַא ,זיֹוה ןֶעּבֶענ ןַײז סֶעֹּפָע זּוּמ
 יש יד .רָעטסנָעֿפ ןיא טנַײװ ןּוא ןֶעגָאי ּוצ ןָא טֿכַאנ ַעדֲעי טמּוק
 טי טרָאד --- רֶעדִינַא םהָיא טצעז ןָעמ ּואוו ,דמָערֿפ םהָיא זִיא
 .ןֶעֹרהַיֿפקֶעװַא טרָאד ןוֿפ םהָיא טֶעוו ןֶעמ זַיֹּב טרַאװ ןּוא ןֶעצַיז רַע
 םִיַפָע א טשינ לָאז רֶע ,םרָא ןוֿפ ןֶערהָיר ּוצ ארֹומ ךַיז טָאה רָע
 רֶעדָא 7 וַאד ,גָעט עצנַאג רָע םציז יֹוזַא .ןַעּפַאלקנָא ךיז סָאװ
 ְךיֹוא ןָענַאד ןוֿפ םהָיא טֶעװ רֶע ,םּוטָעמּוא זיא טָאנ ,םִילהּת טגָאז
 ...ןָערָעה

 דניו ַא ןּוא ,ּוצ טלַאֿפ טֿבַאנ יד ןֶעוו רָאנ ,גָאט:ַײּב יו גָאטיַײּב

 טָעילּומ ןּוא ןַאלּבןָאמ גרַאּב ןָעֿכיֹוה םָעד ןוֿפ ןֶענָאי ּוצ ןָא טמּוק
 יד ףייא טּפַאלק ןּוא רלַאװ ןָעצנַאנ םָעֹד לָענילֿפ ןַײא טַימ ןַײא
 לָעקנַיװ ַא ןַיא ןָעצִיז רֶעטלַא רֶעד טנָעלֿפ --זיֹוה םָעד ןוֿפ דנֲעוו
 :רָעֿפ םִיּפָע טָאה רֶע .ןָעלַאֿפֶעּב םהָיֹא טנַעלֿפ המיא'נַא .,ןרָעטַיצ ןּוא
 ,םהָיא ןֶעּבֶעג ָאד ,דנַיװ רָעשימַײה ַא טשינ זִיא סָאד זַא ,ןַענַאטש
 ּוצ טמק םִע ןַענַאװ ןוֿפ הק םָעבלָעוַא םָעֹּפָע זומ ויֹוה ןרָעטנִיה
 רַעטלַא רעד טָאה ,םָעכלֲעוַא זיא סָאד סָאװ רָאנ -- דנַיוו רֶעד ןֶעגָאי

 זַא + ,ןורעגמיֹא ךַיז סָאה םהָיא ,ןָעלָעטשרָאֿפ טנָאקֲעג טשַינ ךַיז
 עטסָארּפ ,רימ סָאװ ,סָעֿכלֶעזַא ,םָעבִילרַיטַאננוא ַא םֶעפָע ןַײז זּומ סָאד
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 .שַא םֹולש 10

 ארומ טנָעלֿפ רֶע ןוא ,םָעד ּוצ טניֹואווֲעג טשיינ ןֶענֶעו ,ןָעשנָעמ
 | ... רַאֿפרָעד ןָעגירק

 ֹרֿפ ס'נהּוז םָעד ןָערהָאֿפּוצ ןֶעמּוקֲעג זוא החפשמ רָעד ּוצ
 ַא ןַעװעג יא ז ,דניק גירהָעי=ףנִיֿפַא ם'רהַיא טַימ ןַירַאּפ ןוֿפ

 תולעמ עץלַא טִימ ,רָעטכָאמ ַא ס'רֶעגרַיּב:ןַײלק רֶעזָירַאּפ ַא -- ןיטסירק
 ןּוא גינַיזטֿכַײל ,טּוג ,גָיצרָעהנָעֿפָא :םנַירֶעזִירַאּפ יד ןוֿפ תונורסח ןּוא
 ,טַאהָענ הנותח ןַאמ רהָיא רַאֿפ טָאה יז ,טָעקָאק טּפיֹוהרֶעּבִיא
 ,טשַינ רֶעדֶא רּוי ַא ָאי זיא רֶע יצ ,לעַיֿפ ךיז גַידנֲעלֲעטשּבָא טשִינ
 ּבעַיל םהֵיא טָאה יז :טֿכַאמָענבױא גַיצנַיװ ץנַאג רהָיא טָאה סֶע
 .טֿכַאמָעגסיֹוא גיצנַיװ ץנַאנ ךךיֹוא סֶע טָאה ןרָעטֹלֶע ערהְיא ,טַאהֲעג
 ןֶערַילּבעמסיֹוא ּוצ גנוניואוו ַא דלֶעג טָאה ןּוא רָאטקָאד ַא זיא רֶע
 .ןָעּבָאה וָעּבֲעל ןַעש ַא םהָיא ַײּב עוו יז ןּוא --ךיז

 עטלַא יד ןוֿפ רַענַײא ןֶעועג ןיא ןַײטשלַעקנַיֿפ 'ה רֶעד
 ןעשִיאֶערּכֶעה ַא ןוֿפ טְקֶעלֲעג רעגנַיֿפ יר טָאה רֶעכֹלָעוו ,םיליּכשמ

 ַענֲעשַעמ טגָארט סָאװ ,לָעגנּוי ןֶערֶעי רַאֿפ ןֶערָאװֶעג לטּב זיא ןּוא ריש
 ,"שיזיֹוצנַארֿפ, ןיֿפ ךָאנ טדָער רָע ןּוא ,טלַאטשנַאלוש ַא ןוֿפ ּפָענק

 ןהּוז רֶעֹד ןֶעוו ,ןָעסָארדרָעֿפ השעמ תעשּב וליפא ָאי םָע טָאה םהָיא
 :ורֿפ ַא אפ ןיטסירק ַא טמהָענ רֶע ןַא ,ןָעּבִירשֶעג םהָיא טָאה
 ןיא --ט'הנעטיַענ רֶע טָאה -ןָעווֶעג ריינמ ךִיז יז טלָאװ יאמלא,
 עג ןָעּבָאה רֶעטֿכֶעט יד רָאנ ,"ןַײז רייגמ ךָאד ךיז ןָעמ גָעמ זַירַאּפ
 ,טנַארָעלָאט טשִינ זַיא רֶע יו ,םהָיא ןֶעזעִיווֶעּב ןּוא םהָיא ןוֿפ 8 טֿכַאל

 --ט'הנעט'עג קִירּוצ ַײז ןֶעּבָאה - 4 ן'דמש טשַינ ךַיז רֶע לָאז סָאװרַאֿפ ,
 ךַיז טָאה רֶעטָאֿפ רער .*! טנַארָעלָאט טשינ לָאמנַײק ןֶענֶעז ןַערּוי
 ?קֵאָער ַא רַאֿפ ךיז ןָעזַײוװ ּוצ רעדניק יר רַאֿפ טמָעשֶענ לֶעסִיּב ַא
 ןֶערַײר ּוצ טרֶעהָעגֿפיֹוא ןֶעמ טָאה זיֹוה ןַיא ,רָעקַיטַאנַאֿפ ַא ,רֶענָאיצ
 ,רֶעּבִירֲעד

 ,ןרֶע גיד !וק ,יורֿפ ם'נהּוז םָעד ,יז
 שיפור יא ךלהנ ןערֿפ טא עֿפֲערט טָעוו יז זַא ,טנַײמֶעג טָאה

 טַײקרלַיװ ךָאנ ןּוא טַײקטַײרּב רעד ד טימ ןֶעקִיצטנֶע יז טֶעוװ סָאװ ,זיֹוה
 ןֶעוָעלֶעג לעַיֿפ יֹזַא טָאה יז ָעֿכלָעוװ ןוֿפ ,המשנ רֶעשִיסּור רֶעד ןּוֿפ
 .טנֶעקֲעג טשינ טּולָאסּבַא יז טָאה ןֶעדּוי ,ןֶעלהֵעצרֶעד טרָעהֶעג ןּוא
 עדי ןֶעדֶעי ןֶעטלַאהעג יז טָאה ,רֶעדנֶעלסיֹוא יד טּפיֹוהרֶעּבִיא יו
 רהָיא ןוֿפ גָעט ָעטשרֶע יד ןיא רלַאּב רֶעֹּבֶא ,םּור ןֶעשִידּוי ַא רַאֿפ
 ָײװ ,שרָעדנַא ץנַאג ןֶעּבֶעל"ןֶעסּור; יר זַא ,ןֶעהָעוָענ יז טָאה ןָעמּוקנָא



 151 ,דטַערֿפ רָעֹד ןַיא
 א רעילרעילעיר לייט ילשילילעילייילשייילילשל לערי יי .יד-= .ערשלשישרשרשרשרערשר שר נטרירעלערשלשלעלשלעלאשלעלעעטע שיט עיר

 יז טָאה ,יָעֿכָילהַערֿפ, טָאטשנָא .טלֶעַטׂשֶענרָאֿפ ךַיז םָע טָאה יז
 :רָעה נו ָארּבּוצ ,רֶעטָימָעג ָערֲעווש רהַעז טַימ ןָעשנַעמ ןֶענוֿפָעג
 ,טּפיֹוה עּביא ןּוא .געוו ןַעמַאזנַײא ןַײז ךַיז טהָענ רֶערֶעדָעי ,רֶעצ
 יז סָאװ ,הרוחש:הרמ ַא עמ מּבעװש זיוה ןָעצנַאג םָעד רֶעּבִיא
 ... ןהעטשרֶעֿפ טנָאקֲעג טשִינ ןפֹוא ןיאּב םָאד טָאה

 1 ןיא רֶעדנּוזֲעּב רֶערֶעדֶעי ,זיֹוה סָאד טּבֶעלֶעג טָאה יֹוזַא
 ַעֹד ןַיא ,דנַאל דמָערֿפ : יא טַאמַײה רַעַײז ןוֿפ טַײװ --- טלֶעוו
 8 מ ןָעטַײנשעּב=םַײװ םָעד רֶעטנּוא יו ַאס ץנַיוװָארּפ רֶענַעש

 טַימ ןֶעסִירֶענּבָא טַאהָעג טשינ טָאה ןַײטשלעקנַיֿפ 'ה רֶעֹד
 יד טרַאווָעגרָעּבִיא רּונ טָאה רֶע .ןָעטֿפֶעשָעג ַענַײז ָץֹלַא םַײה רֶעד
 זַא ,הרּוׁשּב ָעטּוג ַא ןֶעֹרֲעהרָעד "טרָאד, ןוֿפ טָעוו ןעמ זַיּב ,טַײצ
 ןיא ,ָאד .ןַעטֿפעשענ ענַײז ּוצ ןָערהָאֿפ קִירּוצ ןָענָאק לָאז רָע
 טָאה רֶע .טֿכָעלש ןּוא דמָעַרֿפ יג ךִיז רֶע טָאה ,דנַאלסיֹוא
 טרָעלק ןָעמ סָאװ ןַעגָעוו ,ךַיז טטהָענ ןֶעמ סָאװ ּוצ ,,טסּואווָעג טשִיּנ
 טָעוו 'םַײה:רָעד ןַיא, זַיּב א נּוא טימ םרַאוָעג טָאה ןּוא
 ַעֹנ ךיז טָאה סָאװ ,טַאלּב ָעשַיסּור סָאד רֵעֹּבֶא .ןָערָעװ גיהּור
 ,ןַעמּוקָעגנָא ַײז ּוצ זַיא םִע ַיּב גָע רעַיֿפ טלָעוװ רֶעד ןַיא טרָענלַאװ

 . ןַעסִירג ַעטֿכָעלש רהעז "םִַײה-רֶעד יו ןַעּבַענַעגּבָא גָאט ןֶעדֶעי טָאה

 גָעט יד ןַיא ןֶעווָענ זַיא םֶע .ןֶעק יי ,תוגירה ַעַײנ גָאט עלַא

 א ר ןֶעגִיהּור ןַיא ,ָאד גָידנָענָעַײל ןּוא ,ַָץמּוד רֶעד ןּוֿפ
 =ענ ןַײטשלַעקנַיֿפ 'ה זַיא ,ןֶעטַאטּוּפָעד יד ןוֿפ םָעדָער יד , 2 7
 ?םיֹוא ןּוא ןֶעגנַאגָעגמּורַא זַיא רֶע סָאד ,טרָעטסַײנעּב יֹוזַא ןֶערָאװ
 טלָאװ רֶע ןעו ,ןֶעטלַאהֶעג טלָאװ רֶע סָאװ ,ָעדֶער ַא טרֶעלקֶעג

 ַערַער יד ןֶעמֶעוו רַאֿפ גַידנֶעּבַאה טשינ ןּוא ,טַאטוּפָעד ַא ןֶעווֲענ
 רֶעדָא ןעמלאהבָא ַעדָער יד ךִיז רַאֿפ ןַײלַא רֶע טנָעלֿפ ,ןַעגָאז ּוצ
 ָערֶער יד ידּכ ,רֶעטְרֶעוו ךּוּב-רֶעטרֶעוו ןַעשַיזיֹוצנַארֿפ ןַיא ןָעֿכּוז
 .ןָעקּורדּבָא טַאלּב שַיזיֹוצנַארֿפ ַא ןַיא יז ןּוא ןֶעצֶעזרֶעּבִיא ּוצ ָענַײז

 רֶעד ,ןָעסֶעגֶעג גָאטַימ ןּוא ןָעסֶעזֲעג ָעדנַארָעװ רָעד ףיֹוא זַיא
 ַעֹדַײּב --- םהָיא ןֶעּבֶענ ,ןֶעסֶעזָעג שַיט קֶע םִַײּב זַיא ָץדַײז רֶעדנילּב
 טלעיּפשָעג רנֲעה ָץנַײז טִימ ךַיז ןָעּבָאה ָעכלֶעוו ,ךָעלקינַײארּוא
 ?רּוא יִערמָעְ סָאד ,תֹולאש ַץְנָעדעִישרָעֿפ םהָיא טנֶערֿפֶעג ןּוא
 טֿפרַאדָעג םהָיא ןֶעמ טָאה -- ןענַאטשרָעֿפ טשִינ רֶע טָאה לָעקינַײא

 עילַימַאֿפ עצנַאג יד .נָאטםגנַילהִירֿפ רֶעגנּוי ַא ןֶעווָעג זַיא םָע
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 .שַא םֹולש 4

 יד ,טרָעּפטנֶעָעּבֶא םהָיא טָאה רֶע ןּוא ,שִידוי ףיֹוא ןֶעצֶעזרֶעּבִיא

 ףיֹוא ץרא?ךרד סיורנ רהָעְז טַימ ןֶעקּוק טגָעלֿפ ןִירַאּפ ןוֿפ רהּונש
 ...טַאהָענ ארֹומ םהָיא רַאֿפ יו יֹוזַא םָעֹּפֶע טָאה ןּוא ,ןַעטלַא םָעד
 יָעדמָערֿפ, סָאר ןַא ,טסּואווָעג טשִינ טָאה םּוחנ 'ר רֶעטלַא רֶעד
 :ענ יו םִע טָאה רֶע רָאנ ,רּוי ןַײק טשִינ ןיֹוׁש ןיא לָעקִינַײא-רּוא
 טַאהָעג ּבעַיל רֶעגַיצניװ טשינ דנִיק סָאד רֶע טָאה ךָאד ,טלהַיֿפעג
 תּונמחר סיֹורג רנִיק םָעד ףיֹוא רָאנ טָאה רֶע .לָעקִינַײא םָענָעי ןוֿפ
 טִימ טָאה סָאװ ,ל'מינּפ גידנּור ,לּוֿפ ןַײז גָידנַעּפַאטנָא ןּוא ,טַאהָעג
 םֶע זַא ,טלהִיֿפָעג רֶע טָאה ,ןֶעדַײז םּוצ טֿכַאלָעגסיֹורַא עלָעֿכַײטש ַא
 םָענָעי ןּוֿפ לָעטֿבִיזעג ךַײלּב ,גָירנֶערֶעטִיצ ,רַאד סָאד טשִינ ןִיא
 .. רנַיק רֶעדנַאנַא ןַיא םָע -- ,לָעקִינַײא

 רֶעד ןּוז ָעדנֶעהַילג יר ןַיא טֿכַאלַעג טָאה ַײז רֶעּביאנֶעגֶעג
 .טַײװ ןָעלַײמ ןוֿפ ןָעטֿכיֹולעג טָאה סָאװ ,ןַאלּבןָאמ רֶעסַײװ

 :לַעקנַיֿפ 'ה .טֿכַארּבֶעג גנוטַײצ יד טָאה רֶענֶערטףעַירּב רֶעד
 טנָעֿפָעַענֿפיֹוא גנוטַײצ יד קנילֿפ ,לָאמ םֶערָעי יו ,טְנַײה טָאה ןַײמש
 רֶע זַיא גנולצולפ .לֹוק ןֿפיֹוא ְךיֹוה ןֶעזֲעֿל ּוצ ןֶעּביֹוהֶעגְנָא ןּוא
 שַאט ןַיא ךִיז גנוטַײצ יד טגֶעלֶעגקֲעװַא ךַײלּב ןּוא ,ןָעּבִילּבעג ליטש
 .ןֶעדַײר ּוצ שרֶעדנַא סֶעֹּפָע ןוֿפ ןֶעּביֹוהֶע גנָא ןּוא

 =םּורַא גנוטַײצ יד טַײצ ָעצנַאג ַא ךָאנרָעד טָאה רָעטֿכָאט יד
 ץִינרָע ןַיא גנוטַײצ יד .ןָענוֿפָעג טשִינ יז רֶעֹּבֶא טָאה ,טֿפּוזעג
 ,ןַערָאװֶעג ןעלַאֿפרָאֿפ

 ,טהָערדֶעגמּורַא ןֶעטרָאג ןַיא ןַײלַא ךִיז טָאה ןַײטשלעקניֿפ 'ה
 , ןהָעׂשֲעג ויא'ס סָאװ ןָעגָאז ,ןֶעלהַעצרֶער ןֶעצִימָע טלָאװֶע ג טָאה רֶע
 ,ץטֶעיגרה'רֶעד רֶעטרֶעדנּוה--ןֶעדּוי ףיֹוא םָארגָאּפ רֶעַײנ ַא ,םָארגָאּפ ַא
 רֶע ...םָארנָאּפ ַא ...טֶעווָעּבַארּוצ ןֶעגעמרָעֿפ שַירּוי ,ָעמָעדנּואװרָעֿפ
 טָאה רָעטֿכָאמ רֶעד .ןָעלהַעצרָעד ּוצ ןֶעמָעוו ןֶעּבָאה טזּומָעג טָאה
 .ןֶערֶעוװו קנַארק טשִינ לָאז יז ,ןוֿפרָעד ןֶעגָאז ּוצ טַאהֶענ ארֹומ רֶע
 5לעּב ןטִימ גַירנֶעסָעּומש ןָעטרָאנ ןיא רהּונש יד ןהָעזרֲעד טָאה רֶע
 ןֵעּביֹוהֲעגנָא ןּוא טַײז ַא ןָא ןָעֿפּורֶעגקֶעװַא יז טָאה רֶע ,זיֹוה ןּוֿפ תיּבד
 לעיֿפ יֹוזַא ,קִילגמּואינַא  ןָאט ןָעלַיטש ַא טָימ ,רהָיא ןֶעלהַעצרֶעד
 .ןֶעטִינשּוצ רֶעדנַיק ץנַײלק ,רֶעדנִיק ,טֶע'גרהיֶעגסיֹוא ןעשנעמ

 ףיֹוא טְקּוקָעג ,ןָעגיֹוצֶעגֿפוא ןָעלסקַא ַיר טָאה רהונש ַיד
 א ג ןּוא טרֶעדנּואװרֶעֿפ םהָיא

 ? סָאװ רַאֿפ ? טע'גרה ןָעמ ,טסַײה יו ? ןֶעמ טֶע'גרה סָאװ רַאֿפ ---



 ריק יי ..* . , יט "יי יי יש יה יי :

 153 .רמֲערֿפ רָעד ןיא
 5 יוצא אשי יב ר 1 עיני אזא א

 ןֶעמ :ןהָעטשרָעֿפ ּוצ ןֶעּבֶענ טנָאקָעג טשַינ רהָיא טָאה רֶע
 .ןֶערּוי ןֶענָעז רימ לַײװ ,טֶע'גרה!

 ִעֹּב רהֵעז טָאה יז .ןָענַאטשרָעֿפ טשַינ םָע טָאה רהּונש יד
 סָאד ןָערָאװָענ גַילַײװננַאל ףֹוס םּוצ רֶעֹּבֶא רהָיא זיא םָע ,טרֶעיֹוד
 , ןַײרַא דלַאװ ןַיא תיּבה:לעּב ן'טימ ןֶערהָאֿפֶעגטימ יז ןַיא ,ןרֶעיֹודָעּב

 םָע ,ןָעטרָאג ןִיא ןהָעטש ןֶעַּבִילּבֶעג ןַיא ןַײטשלָעקנַיֿפ 'ה
 םָע טָאה רֶע ןּוא ,םָעַײנ ָץֿכָילקֲערש סָאד טְקִירדֶעג םהֵוא טָאה
 =טימ םֶָע לָאז סָאװ ,ןָעטנהָאנ } עטעצרער ןֶעצִימֲע טזּומָעג
 -לָעוװ ,דּוי | עדנילּב םָעד ,רָעטָאֿפ םָעד ןהָעזרֲעד טָאה רֶע ,ןָעלהַיֿפי

 ןֶעטרָאנ יא א יד ַײּב טרהיֿפענ ןָעּבָאה ךֶעלקַינַײא ָעדײּב יד ןָעֿכ
 ---רָעטַײװצ רֶעד ,שַיזיֹוצנַארֿפ םהָיא ּוצ טדֶערָעג טָאה רֶענַײא :םּורַא:

 .שָיסּור- 4
 ןֶעדנַילּב ןָעטלַא םָעד ףיֹוא טקּוקָעג טָאה ןַײטשלַעקנַיֿפ 'ה

 רָע ,יֹוג רֶעשִיזיֹוצנַארֿפ ַא רֶענַײא --- ךַעלקַינַײא יד סָאװ 4,דויי
 סֶע ןּוא ,דנֲעה יד ַײּב םהָיא ןֶע רהיֿפ --- דּוי רֶעשַיסּור ַא --- רֶעטַײװוצ
 תולג ןָעשַירּוי םָעד ,ןֶערָאֹוָעג רָאלק קנַאדָעג ַא םֶעַפָע םהָיא זִיא
 ...ךיז רַאֿפ ןהָעזֲענ רֶע טָאה

 : רָעטָאֿפ םּוצ ןעגנַאגָענּוצ זִיא רֶע
 .דנַאלסּור ןִיא ןֶעדּוי רֶעדעַיוװ טָע'גרה ןָעמ ,ָעטַאט ,טטַײוװ ---

 .םָארנָאּפ רֶעַײנ ַא
 :לָעמָיה םּוצ טָעדנָעווָעג ןֶעניֹוא עדנִילּב יד טָאה רָעטלַא רֶעד
 .הער הרזג ַא ,ןָעדּוי ףיֹוא הרצתָע ַא זיא סֶע --
 רַעטלַא רעד .ןָעּבִילּבֲעג ליטש ָעדַײּב ַײז ןֶענעַו טּונָימ ַא

 סָאד רנַאה רעד טימ גָידנָעּפַאטנָא ,ןָעֿפורָעגּבָא גנולצולּפ ךַיז טָאה
 :לָעקִינַײא-רּוא *ָעדמֶערֿפ.

 ? טילטיָעג זָיא רֶע ,המלש ,גָאז --
 ;טרָעֿפטנֶעָע גּבֶא ךַאווש ןהוז רעד טָאה ןֶע גַײװש גנַאל ַא ךָאנ
 .עטַאט ,ןַײנ ---
 ,טצֿכָערקֶענּבָא רֶעטִיֹּב טָאה רָעטלַא רֶעד
 :..ןֶעכַיװ טשִינ םָעד ןוֿפ ןיֹוש טָעוװ רֶע ,ּונ ---
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 .... הב שא ר א א



 ןֶענישרע ןֶענעז סע

 - ןּופ ןעטפירש רעדנ 4

 .שא םולש
 ,רנעגוי דנַאּב 1

 ,ליטדעטש א . 4
 .ןענגלהעצרע .

 .ןעויטאמ . ןז
 ,.רזאיא יא" ר

 .יּפָאק 70 דנַאּב רעדעי ןוֿפ זַײרּפ
 ,ּפָאק 35 ּוצ ןָעדָעי ןנֿפ ד:אב טֿכַארּפ

 ,33 :קווָעלַאנ , אשראוו ,ןיטיש ,ּב גַאלרָעֿפ

 ַעַּבַאנסיֹוא ָץַײנ ַא ןיא קורד ןוֿפ םיֹורַא זיא םֶע

 ש 1 ,טיבכישענ םלעוװ יד

 .ןהאזעניד ,י ןופ
 . רהָעְז ןַיא *עטֿכִישָענ טלָעוװ, יד טַימ ךִיז ןֶענֶעקֲעַּב סָאר

 יר יא ַיװ ןָעסַיװ טֿכַאמ ךּוּכ םָאד ,שנָעט ןָערָעי רַוֿפ גיטֿכיװ

 ; טַײצ רֶעד ןַיּב ןָא ּביֹוהנָא ןּוֿפ טלֶעקִיווטנֶע ךיז טָאה טַײהשנָעמ :

 { *עטֿפישָענ טלֶעוװ, יד ןַיא ךיֹוא ,יצַאזָילַיוװַיצ ןּוא טַײטכַילטיז ןוֿפ ְו

 בע עמ רָעֹד זַא , גנּורלַיּב-טכּבלֶעז ּוצ ןֶעלטַימ עטסָעב יד ןוֿפ םנַײא
 סָאד .רֶעֹרהָעל ןוא ןָעלּוש ןהָא ןַײלַא ןָעדלַיּב ךַיז לָאז

1 

 . ןעשיווצ םַײרּפשוצ ןּוא גָעוו ַא ןָעגָאלשָעגֿפרור ךַיז ןָעּבָאה לַארָאמ
 יא שנֶעמ רָערנָעסַיװנּוא ,רֶעגַילָאמַא רֶעד ױזַא ַיװ ,ןָעשנֶעמ

 , רנַאטשּוצ ןָעטרִיזיליױײצ ןֶעניטצַיא ןַײז ּוצ ןֶערָאווֶעג ןֶעּביֹוהרֶער

 . לּבור 2 רעדנעּב 4 עלַא ריפ זַײרּפ
 .םָמֵק 40 רֹנַאּב טכַארפ רִיֿפ

 ןבו:8

 : ןָעדנַעוװ ּיצ ךַיז ןֶעגנּולֲעטשַעַּכ טִיכ

 א. אבי. ם, 1011120602 םהקתהמה) 471682/ 23.
 == י- שטימע יי יי -עקיכי6 ירא 2 יוצר: יד.
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 1 : ךוב

 .ןּוא ןַעטיז עטּוג ,ןָעָערַיא ץסיֹורנ עלַא יֹוזַא יו םהָיא טרָעלקרֶע
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